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بررسی عوامل اجتماعی -اقتصادی مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در ایجاد مشاغل خانگی در
استان کرمانشاه
پوریا عطائی -1وحید علی آبادی2٭ -موسی

اعظمی3

تاریخ دریافت8001/30/30 :
تاریخ پذیرش8000/88/81 :

چکیده
مشاغل خانگی یکی از راههای دستیابی جوامع روستایی به توسعه پایدار بوده است و زنان روستایی نقش مهمی در اقتصاد خانوار دارند .این تحقیق
توصیفی -پیمایشی با هدف کلی بررسی تفکیک سطوح مشارکت زنان روستایی در ایجاد مشاغل خانگی بر اساس متغیرهای اجتماعی -اقتصادی انجقا
گردید .جامعه آماری این تحقی را زنان خانوارهای مرکز دهستان فش شهرستان کنگاور ،استان کرمانشاه که اقدا به گرفتن وا هقای مشقاغل خقانگی
کرده بودند ،تشکیل دادند ( .)N= 861در این تحقی برای انتخاب نمونهها از روش تما شماری استفاده گردید .ابزار گردآوری دادههقا در ایقن تحقیق
پرسشنامه بود .روایی صوری ابزار تحقی توسط پانلی از متخصصین مورد تأیید قرار گرفت .برای تأیید پایایی پرسشنامه یک مطالعه راهنما و تکمیل 03
پرسشنامه و تعیین آلفای کرونباخ صورت پذیرفت .ضریب آلفای کرونباخ بهدستآمده ،بین  3/18-3/16بود .برای تجزیهوتحلیل دادهها از مقد ججیقت
استفاده گردید .دادههای بهدستآمده با استفاده از نر افزارهای  SPSS22و  Rمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .یافتهها نشان دادند که از بین متغیرهقای
اجتماعی و اقتصادی به ترتیب پایگاه اجتماعی ،منزلت اجتماعی و میزان درآمد قدرت باجیی در تفکیک سطوح مشارکت زنان در مشاغل خانگی داشتند.
پیشنهاد می شود در راستای آشنایی و تشوی زنان روستایی به مشارکت در مشاغل خانگی نسبت به تهیه برنامههای آموزشی هدفمنقد در جهقت بهبقود
کسبوکارهای زنان روستایی و آشناسازی آنان با بازارها اقدا نمایند.
واژههای کلیدی :توسعه روستایی ،زنان روستایی ،مشارکت زنان روستایی ،مشاغل خانگی

مقدمه

1

روستا بهعنوان یک محیط تولیدی همواره در اقتصاد ،نقش مهمی
را ایفا میکند و زنان روستایی با دارا بودن نیمی از جمعیت روستا نقش
عمدهای را در فعالیتهقای تولیقدی بقه عهقده دارنقد .زنقان در امقور
گوناگون جوامع روستایی مشارکت دارند و در جریان تولیقد ،اقتصقاد در
سطوح ملی و خانواده نقش بسیار مهمی را ایفا میکنند ،بهطقوریکقه
میتوان از آنها بهعنوان کلید دستیابی به امنیت غذایی نا برد (81 ،7
و  .)11در محیطهای روستایی افزون بر اینکه از نیروی کقار زنقان در
 -8دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس
 2و  -0بهترتیب دانشجوی دکتری و دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی
دانشگاه بوعلی سینا همدان
)Email: vahid.aliabadi@gmail.com
(* -نویسنده مسئو :
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زمینههای اقتصادی و کشاورزی استفاده میشود ،نقش تصمیمگیری و
تصمیمسازی در خانواده و جامعه روستایی آنها میتواند عاملی بسقیار
مهم در حل مسائل گوناگون اقتصادی و اجتماعی باشد .از سوی دیگر،
بهمنظور تأثیر مقوله مشارکت و دخالت گروههای مردمی ،باید آنها را
در فرایند تصمیمگیری نیز دخالت داد؛ چراکه مشارکت مؤثر ،متضقمن
تصمیمگیری و مداخله فعا در مسائل گوناگون و رویههقا اسقت (،80
 08و  .)67این در حالی اسقت کقه دخیقل کقردن زنقان روسقتایی در
پروژههای مشارکتی باعث توانمندسازی آنهقا مقیشقود ( 87 ،1 ،0و
 .)66از سوی دیگر ،نوع فعالیتهای زنان روسقتایی بنقا بقه موقعیقت
خاص فرهنگی و اجتماعی در مناط گوناگون کشور متفاوت میباشد.
بقر اسقاس آمارنامقه وزارت جهقاد کشقاورزی ( )06زنقان  73درصقد
فعالیتهای مربوط به زراعت برنج 03 ،درصد فعالیتهای مربقوط بقه
تولید سبزی و صیفی 13 ،درصد فعالیتهای مربوط به زراعت پنبقه و
دانههای روغنی 03 ،درصد مربوط به امور برداشت باغها و  13تا 833
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درصد مربوط به تولید لبنیات را در بیشتر استانهای کشور بقه عهقده
دارند.
یکی از زمینههای مهم فعالیت اقتصقادی زنقان ،مشقاغل خقانگی
میباشد .تعاریف گوناگونی از مشاغل خانگی ارائه گردیده است .بقرای
مثا  ،در تعریفی که توسط میرکزاده و همکاران ( )00ارائقه گردیقد،
کاری که توسط اعضا خقانواده در محقیط خانقه صقورت مقیگیقرد و
مزاحمتی برای همسایگان ایجاد نشود و اینکه در محقیط خانقه فققط
تولید کاج صورت گیرد و عرضقه ،فقروش و بازاریقابی آن بقه خقار از
محیط مسکونی انتقا یابد .بوهاتووا و شووارز ( )80مشاغل خقانگی را
هر نوع فعالیتی که در آن فرد یا افراد در محل زندگیشان بدون اینکه
در استخدا یا مدیریت دیگری باشند ،بهصقورت مسقتقل و در جهقت
ایجاد ارزشافزوده به تولید ،ارائه خدمات و فروش میپردازند.
مشاغل خانگی بهعنوان راهکاری مهم برای ایجاد اشتغا و درآمد
در سراسر جهان بهویژه برای زنان به شمار میرود .بقهعنقوان نمونقه،
صنایعدستی (نظیر نساجی سنتی ،بافتههای داری و زیراندازها ،پوشاک
سنتی ،صنایعدستی چرمی و غیره) ،فرش دستباف و رشتههای مقرتبط
به صنایع و امور تولیدات دامقی ،شقی،ت ،صقنایع تبقدیلی و تکمیلقی
کشاورزی ،عشایری ،امور تولیدات گیاهی جزء مشاغل خانگی زودبازده
معرفی شدهاند .اما ،در کشورهای جهقان سقو درصقد کمقی از زنقان
روستایی در این زمینه مشغو به کار میباشند .این در حالی است کقه
در ایران بر اساس قانون حمایت از توسعه و ایجقاد اشقتغا پایقدار در
مناط روسقتایی و عشقایری تقا پایقان سقا  81333 ،8000میلیقارد
تومان طرح مشاغل خانگی تصویب و به بانکها معرفقی شقده اسقت.
همچنین ،از بهمن  8006تا پایان سا  8001حدود  23درصد طرحها
و پققنج درصققد از تسققهی،ت پرداختققی در حققوزه اشققتغا روسققتایی و
عشایری مربوط به مشاغل خقانگی بقوده اسقت ( .)07در ایقن میقان،
استان کرمانشاه از لحاظ روند رشد پرداخت تسهی،ت اشتغا روستایی
و عشایری و حمایت از مشاغل خانگی مستقل جایگاه نخست کشور را
دارد .بهطوریکه از ابتدای سا  8000در مجموع  081فقره تسهی،ت
قرضالحسنه مشاغل خانگی با پیشبینی  1۴0فرصت شغلی پرداخقت
شده است .همچنین ،این استان در این مقدت در زمینقه پرداخقت بقه
مشاغل خانگی مستقل رتبه نخست و در زمینقه پرداخقت طقرحهقای
پشتیبان رتبه پنجم کشور را کسب کرده است .از نظقر تعقداد مشقاغل
پیشبینیشده برای مشاغل خانگی با  1۴0فرصت شغلی جایگاه سقو
کشوری را دارد  .بنقابراین ،ایقن اسقتان بقا توجقه بقه ققرار گقرفتن در
رتبههای نخست کشوری در فعالیتهای مشاغل خانگی ،میتوانقد در
زمینههای مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد (.)07
امروزه با توجه به افزایش سریع و گسترده جمعیت ازجمله جمعیت
روستایی ایران از یکسو و ناتوانی بخش کشقاورزی در اشقتغا زایقی
کافی برای نیروی کار حجیم و در حقا افقزایش روسقتایی از سقوی
دیگر ،توسعه اشتغا غیر کشاورزی بهویژه برای گروههای کم یا فاققد

زمین که برای تأمین نیازهای زندگی ،درآمد کافی ندارنقد ،از اهمیقت
زیققادی برخققوردار اسققت .در جوامققع روسققتایی ،از طری ق ایجققاد
کسبوکارهای کوچک ،سرمایهگذاریها و پساندازهای محلی افزایش
مییابند و استفاده از منابع محلی تشوی میشقود ( 1و  .)03کقاهش
بیکاری و افزایش نرخ اشتغا  ،افقزایش درآمقد و رفقاه مقرد محلقی،
افقزایش تولیقدات و خقدمات و درنهایقت ،کقاهش مهقاجرت ازجملقه
پیامدهای مثبت و مؤثر در ایجاد مشاغل جدید در نواحی روستایی است
( ۴1 ،21 ،81 ،8۴ ،7و  .)16برای ایجقاد کسقبوکارهقای خقانگی در
مناط روستایی نیاز به حمایتها و تسهی،ت مالی از جانب مسقئولین
میباشد .این تسهی،ت هم باعقث ایجقاد انگیقزه و مشقارکت بیشقتر
روستاییان و هم منجر به ایجاد پشتوانه مالی برای آغقاز فعالیقتهقای
اقتصادی میشود .بنابراین ،میتوان بیان داشت که حمایتهای مقالی
نظیر ارائه وا از طرف بخش دولتی میتوانقد فرآینقد مشقارکت زنقان
روستایی در راهاندازی مشاغل خانگی را تحقت تقأثیر ققرار دهقد و در
صورت عد ارائه تسهی،ت بانکی ،زنان روستایی ممکن اسقت بقرای
راهاندازی مشاغل خانگی بهنوعی با مشکل مواجقه شقوند و مشقارکت
کمتری در آن داشته باشند.
بررسیهای انجا شده در رابطه با مشارکت زنان روسقتایی نشقان
میدهد ،با وجود نقش بااهمیقت زنقان روسقتایی در تولیقد ،مطالعقات
اندکی در خصوص نقش مشاغل خانگی این قشر از جامعقه و عوامقل
اجتماعی -اقتصادی مؤثر بر آن انجا شده و بهنقوعی ایقن گقروه بقه
فراموشی سپرده شدهاند .بهگونقهای کقه هقماکنقون روزبقهروز شقاهد
کاهش فعالیت اقتصادی آنها بوده و نهتنها در ابعاد خقرد تقأثیراتی در
معیشت خانوارهای روستایی دارد؛ بلکه در سطح ک،ن نیز زمینه افو
اقتصادی خانوار روستائیان را فراهم میسازد .این در حالی اسقت کقه،
بین نرخ اشتغا زنان و درجه توسعهیافتگی روستاها ارتباط مسقتقیمی
وجود دارد ( 0۴ ،2و  .)63لذا ،ضرورت دارد به ارزیابی مشاغل خقانگی
و نوع مشارکت زنان روستایی بیشتر توجه شود .بهبیاندیگر ،بررسقی
و تحلیل نوع مشارکت زنان روستایی در مشقاغل خقانگی ،بقهمنظقور
دستیابی به الگوی مناسب توانمندی آنها بهعنقوان پایقههقای اصقلی
تولید و انجا فعالیتهای متنوع در روستاها ،از ضرورتهقای اساسقی
است و عد آشنایی با نوع مشارکت زنان از موانقع اساسقی در جهقت
بهبود وضعیت مشاغل خانگی زنان روسقتایی مقیباشقد .لقذا ،در ایقن
پژوهش سعی شده است که به ارزیابی مشارکت و عوامل مؤثر بقر آن
در جهت توسعه مشاغل خانگی پرداخته شود.
تحقیقات داخلی

مروری بر تحقیقات انجا شده نشان میدهد کقه نقوعی گقذار در
حوزه کسبوکارهای روستایی ،از کسبوکارهای مبتنی بر کشاورزی به
کسبوکارهای عمومی (کسبوکارهای عمقومی بقه کسقبوکارهقای
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متوسط و کوچک گفته میشوند) رخ داده است .همچنین فعالیتهقای
اقتصادی در مناط روستایی ،از تولید به خردهفروشی و خقدمات روی
آورده شققده اسققت ( .)1۴اعظمققی و همکققاران ( )8توانمندسققازی
روانشناختی و مؤلفههای آن را در مشقارکت زنقان مقؤثر دانسقتهانقد.
آگهی و همکاران ( )۴در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که مهم-
ترین متغیرهایی که باعث توسعه مشاغل خانگی میشود از دید زنقان
روستایی ،داشتن مهارت ،تخصص و تجربه ،انگیقزه کسقب اسقتق،
بیشقتر ،معرفقی و دیقدار بقا الگوهقا و افقراد موفق اسقت و از دیقد
کارشناسان ،برگزاری ک،سهای آموزشی ،برطرف نمودن نیقاز مقالی
زنان ،ایجاد بازار محلی برای فروش محصوجت است .یعقوبی فرانی و
همکاران ( )61عوامل بازدارنده گرایش زنقان روسقتایی بقه راهانقدازی
مشاغل خانگی در شش عامل فرهنگی و اجتماعی ،زیرساختی و مالی،
شخصیتی ،حمایتی ،خانوادگی و آموزشی دستهبندی نمودنقد .حیقدری
( )26عققواملی از قبیققل انگیققزه ،پایگققاه اجتمققاعی ،میققزان اسققتفاده از
رسانههای جمعی را با مشارکت زنان روستایی مقرتبط دانسقته اسقت.
فاضققلنیققا و هاشققمی ( )23باورهققای اجتمققاعی -فرهنگققی را از
بازدارندههای مشارکت زنان روستایی دانستهانقد .گ،بقی و همکقاران
( )20عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی را در چهار دسته نهقادی،
فقردی -شخصقیتی ،اجتمقاعی -فرهنگققی و اقتصقادی تقسقیمبنققدی
نمودهاند .میرکزاده و همکاران ( ،)01در واکاوی موانع مشارکت زنان
روستایی معتقدند که مهمترین موانقع مشقارکت زنقان روسقتایی بعقد
فرهنگی است .آدابورسو و اعتقادات سنتی حاکم بر مناط روستایی،
اشتغا زنان به فعالیتهای سخت ،تربیقت فرزنقدان ،بقیسقوادی یقا
کمسوادی زنان و تمسخر و ایراد اهالی مهمترین عوامل مورد شناسایی
در این تحقیقات بوده است .خانی و چوبچیان ( )02در پژوهش خود به
این نتیجه رسیدهاند که بین نگرش مثبت زنان به خود ،تمایل زنان به
شرکت در ک،سهای آموزشقی ،تمایقل و نگقرش مثبقت مقردان بقه
فعالیت زنان با مشارکت زنان روستایی رابطه مثبت و معنیداری وجود
دارد .قققدیری معصققو و همکققاران ( )22عوامققل مختلققف اقتصققادی،
اجتماعی و فرهنگی را بر مشارکت زنان روستایی تأثیرگذار دانستهاند.
تحقیقات خارجی

پژوهش تیپل ( )10نشان میدهد که زنان در جوامقع بقا فرهنق
غالب اس،می و هندو گرایش بیشتری به کسبوکارهای خانگی داشته
بهگونهای که بیش از  73درصد زنان شاغل در این جوامع در خانه کار
کرده یا دارای کسبوکار خانگیاند .والتر ( ،)62به این نتیجه رسید که
در آلمان زنقان از منقابع مقالی غیررسقمی همچقون اعتبقارات فقامیلی
استفاده میکنند .زنان در این کشور دسترسی محدودی به منابع مقالی
بانکی دارند و برای تأمین مالی به بانک خانگی متکقی مقیشقوند .در
پژوهشی دیگر عواملی نظیر سن ،سقطح تحصقی،ت ( 2۴ ،82و ،)01
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مؤثر در مشارکت زنان روستایی در سرمایهگذاریهقای خقرد شقناخته
شدهاند.
شامس الدین و همکاران ( )10نقش زنقان روسقتایی را در ارتققاء
صنایع کوچک کشاورزی ژاپن بررسی کردهاند .بر اساس نتایج آنهقا،
بین سطح مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان با سن ،انقدازه مزرعقه و
درآمد خانوار رابطه مثبت و معنیداری وجود داشقته اسقت .همچنقین،
میتوان بیان داشت که از عوامل مؤثر بر مشارکت نیقروی کقار زنقان
تحصی،ت ،وضعیت اقتصادی ،وضعیت تأهل و تعداد فرزندان میباشقد
( ۴1و  .)18هر چه سطح تحصی،ت زنان افزایش یابد ،امکان دستیابی
آنها به مشاغل صنعتی و خدماتی افزایش مقییابقد .بنقابراین رابطقه
مثبتی بین تحصی،ت و نرخ مشقارکت زنقان در بقازار کقار وجقود دارد
( .)۴۴ریچارد و ویلیا ( )۴0معتقدند کقه در منقاط روسقتایی عوامقل
اجتماعی و جمعیتشناختی نقش مهمی در تبیین مشارکت نیروی کار
زنان دارد .نتایج تحقیقی در نیجریه نیز نشان داده است که ویژگیهای
اجتماعی -اقتصادی زنان در میزان مشارکت آنان تأثیرگذار است (.)86
در تحقی دیگری که بقه بررسقی نققش مشقارکت در فعالیقتهقای
اقتصادی زنان در کشور بقنگ،دش پرداختقه اسقت ،عقواملی از قبیقل
آموزش ،مهارتها و مشارکت نهادی زنان ،نقش اساسقی در افقزایش
مشارکت آنها در فعالیتهای اقتصادی داشته است (.)27
حمایت مالی ( 12و  ،)11متقاعد کقردن اعضقای خقانواده جهقت
فعالیت و آمقوزش ( ،)68ایقدئولوژی و طقرز تفکقر همسقران و مقرد
روستایی ( 21و  ،)۴8سطح تحصی،ت ،ایقدئولوژی حقاکم بقر جامعقه
روستایی ،وابستگی مالی به همسقر ( ،)60تبعقی ،،ضقعف آمقوزش و
مهارت ( )00از دیگر عواملی هستند که باعث مشقارکت بیشقتر زنقان
روستایی میشود .مقروری گقذرا بقر پقژوهشهقای داخلقی و خقارجی
انجا شده در زمینه مشارکت زنان نشان مقیدهقد ،محورهقای عمقده
مطالعات در بررسی عوامقل مشقارکت زنقان شقامل :عوامقل فقردی،
خانوادگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،سازمانی ،حققوقی ،سیاسقی و
آموزشی است .البته جز به ذکر است که در اکثر تحقیققات بقر لقزو
مشارکت زنان برای دستیابی به توسعه پایدار و توانمندسازی زنان بقه
شیوههای مختلف تأکید شده است.
با توجه به مرور پیشقینهنگاشقتههقا مشقخص شقد کقه بقیشتقر
پژوهشهای انجا شده در زمینه مشقاغل خقانگی بقه ارزیقابی اثقرات
اقتصققادی و اجتمققاعی ایققن طققرحهققا در جوامققع روسققتایی ،موانققع و
چالشهای توسقعه آن ،پتانسقیلسقنجی ایقن مشقاغل در روسقتاها و
مواردی از این قبیقل پرداختقه شقده اسقت .ایقن در حقالی اسقت کقه
تحقیقات اندکی بهصورت خاص جنبههای اجتماعی -اقتصقادی مقؤثر
بر مشارکت زنان روستایی در مشاغل خانگی را مقدنظر ققرار دادهانقد.
به طوریکه در پژوهشهای صورت گرفته بعد مشارکت زنان روستایی
موردتوجه نبوده است .چراکه مؤلفههای اجتماعی -اقتصقادی در بقین
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زنان روسقتایی مقیتوانقد سقطح مشقارکت آنهقا را در فعالیقتهقای
کسبوکار مشخص نماید .همچنین ،پیشینهنگاشتهها آشکار نمود کقه
از عوامل بسیار مهم در مشارکت زنان روسقتایی در مشقاغل خقانگی،
عوامل اجتماعی و اقتصادی میباشد .هر یک از این عوامل نیقز دارای
متغیرهایی میباشند که در نظقر گقرفتن آنهقا باعقث تفکیقک بهتقر
مشارکت زنان خواهد شد .بر این اساس چقارچوب مفهقومی پقژوهش
بهصورت نگاره  8تدوین گردیقد .بقهطقورکلی ،در چقارچوب مفهقومی

پژوهش ،دو دسته عوامل اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفتقه شقد .در
عوامل اقتصادی ،متغیرهایی نظیر کاهش هزینهها ،میزان درآمد ،ایجاد
اشتغا و دسترسی به تسهی،ت در نظر گرفته شد .در عوامل اجتماعی
نیز متغیرهای انسجا  ،منزلت ،آگاه اجتمقاعی ،کانقا هقای ارتبقاطی و
اط،عاتی ،پایگاه اجتماعی ،اعتماد به توانایی و مهقارتهقای فقردی و
شرکت در برنامههای آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.

عوامل اجتماعی
Social aspects

عوامل اقتصادی
Economic aspects

 انسجا اجتماعی- Social cohesion

 -کاهش هزینه

 -منزلت اجتماعی

- Cost reduction

- Social dignity

 میزان درآمد- Income levels

 ایجاد اشتغا- Creating jobs

 دسترسی بهتسهی،ت
- Access to
credits

 -آگاهی اجتماعی

مشارکت زنان

- Social awareness

روستایی در مشاغل

 -کانا های ارتباطی و اط،عاتی

خانگی

- Communication and
information channels

Participation of
rural women in
creating household
Jobs

 پایگاه اجتماعی- Social status

 اعتماد به توانایی و مهارتهایفردی
- Confidence in individual
abilities and skills

 شرکت در برنامههای آموزشی- Participation in training
programs

نگاره  -1چارچوب مفهومی پژوهش (مأخذ :یافتههای پژوهش)
)Figure 1- Conceptual framework of the study (Source: Research findings

روش پژوهش
این تحقی ازنظر ماهیت از نوع پژوهشهای کمّقی بقوده اسقت.
همچنین ،این پژوهش یک تحقی کقاربردی اسقت؛ چقون نتقایج آن
برای برنامهریزان توسعه روستایی استفاده میباشد .به این صورت کقه
نتایج آن سبب آگاهی مسئولین از سطح مشقارکت زنقان روسقتایی در

ایجاد مشاغل خانگی و همچنین عوامل اجتماعی -اقتصادی تأثیرگذار
بر آن میشود .بهطوریکه ،برای جمقعآوری دادههقا ،از فقن پیمقایش
استفاده گردید.
جامعه آماری این تحقی را زنان خانوارهای مرکز دهسقتان فقش
شهرستان کنگاور ،استان کرمانشاه که اقدا به گرفتن وا های مشاغل
خانگی کرده بودند ،تشکیل دادند ( )N= 861و از روش تما شقماری

عطائی و همکاران ،بررسی عوامل اجتماعی -اقتصادی مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در ایجاد مشاغل خانگی در استان کرمانشاه

استفاده گردید .ابزار گردآوری دادهها در این تحقی پرسشنامه بود کقه
با بررسی مبانی نظری مختلف و بقا در نظقر گقرفتن اهقداف تحقیق
تدوین گردید .این پرسشنامه شامل سه بخش مشخصههای فقردی و
حرفهای زنان روستایی ،متغیرهای اجتماعی (انسقجا اجتمقاعی چهقار
گویه ،منزلت اجتماعی چهار گویه ،آگاهی اجتماعی سه گویقه ،پایگقاه
اجتماعی سه گویه و اعتماد به توانایی و مهارتهای فردی چهار گویه)
و اقتصادی (کاهش هزینهها سه گویه ،ایجقاد اشقتغا چهقار گویقه و
دسترسی به تسقهی،ت چهقار گویقه) و مشقارکت زنقان در راهانقدازی
مشاغل خانگی بوده اسقت .در سقنجش متغیرهقای تحقیق از طیقف
لیکرت پنجقسمتی (خیلی کقم  8تقا خیلقی زیقاد  )1اسقتفاده شقد.
بققهمنظققور اطمینققان از روایققی صققوری و محتققوایی پرسشققنامه ،از
متخصصین در حوزه توسعه روستایی و جامعهشناسی زنان استفاده شد.
برای تأیید پایایی ابزار پژوهش نیز یک مطالعقه راهنمقا و تکمیقل 03
پرسشنامه توسط زنقان روسقتایی خقار از نمونقه آمقاری و محاسقبه
ضققریب آلفققای کرونبققاخ صققورت پققذیرفت .بققهطققوریکققه ،ضققریب
بهدستآمده برای متغیرهای مشارکت  ،3/16عوامل اجتماعی  3/10و
عوامل اقتصادی  3/18بوده است .بهمنظور بررسقی عوامقل مقؤثر بقر
مشارکت زنان روسقتایی در ایجقاد مشقاغل خقانگی از مقد ججیقت
استفاده شده است که متغیر وابسته آن بهطورکلی به دو گروه تقسقیم
میشود (زنان روسقتایی کقه در مشقاغل خقانگی مشقارکت داشقتند و
آنهایی که مشارکت نداشتند) و مقادیر صفر و یک را اختیار میکننقد.
دادهپردازی اط،عات نیز با استفاده از نر افزارهای آمقاری  SPSS22و
 Rانجا گردید .بهمنظور دادهپقردازی از مقد ججیقت بقا اسقتفاده از
نر افزار  Rاستفاده شد .پیششرطهای انجا رگرسیون خطی از قبیل
وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته ،همسانی واریقانس
متغیقر وابسقته و متغیرهقای مسقتقل ،توزیقع نرمقا متغیقر وابسقته و
باقیماندهها یا خطای اندازهگیری مد  ،در مقد ججیقت وجقود نقدارد
( .)00در این نوع از رگرسقیون از نسقبت برتقری )) (p/(1-pاسقتفاده
میشود و برای بهدست آوردن مد ججیت از ایقن رابطقه بایقد از آن
لگاریتم گرفت .لذا ،مد ججیت بهصورت تابع ( )8خواهد بود.
تابع ()8
در مد ججیت ،نخست باید مناسبت دادهها ازنظر تمایزات جدی
متغیرهای مستقل در دو سطح متغیر وابسقته بقرای تفکیقک گقروههقا
بررسقی شقود .آزمقون  Hosmer and Lemeshow testبررسقی
میکند که آیا احتما های پیشبینیشده با احتما های مشقاهدهشقده
همخوانی دارند یا خیر ( .)۴1برای تابع بهدستآمده در ایقن پقژوهش،
مقدار آن  81/07است که دارای درجه آزادی  83و سقطح معنقیداری
 3/362است؛ که فرض صفر آن مبنی بر پیشبینی احتما های واقعی
پذیرفته میشود .ازاینرو میتوان نتیجهگیری کقرد کقه بقین مققادیر
مشاهدهشده با پیشبینیشده بر اساس این تابع هماهنگی جز برقرار
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Nagelkerke R ( R2

و نتقایج تفسقیرپذیر اسقت ( .)۴1مققدار شقبه
 3/21 )Squareو  3/318 Cox & Snell R Squareبهدسقت آمقد.
این امر نشان میدهد که تابع استخرا شده میتواند درصقد تغییقرات
رخداد مشارکت زنان روسقتایی را بقا یقک مقد ججیقت و براسقاس
متغیرهای اجتماعی -اقتصادی تبیین کند.

نتایج
ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخگویان

نتایج توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه گویای آن است که بیشقتر
آنان در محدوده سنی  23تا  01سا قرار داشتند .کمترین سقن زنقان
دارای مشاغل خانگی  21سا و بیشترین آنان  61سا سن بقود .در
مقابل تنها  20/1درصد جامعه موردمطالعه سوادی در حقد لیسقانس و
باجتر داشتند .بهطوریکه 12 ،درصد زنان سقوادی در حقد خوانقدن و
نوشتن داشته و یا بیسواد بودنقد .متأسقفانه تنهقا  00درصقد زنقان در
کسبوکارهای خانگی فعا بودند و محصوجت خود را به بازار عرضقه
میکردنقد .در مقابقل ایقنکقه  67درصقد زنقان در مشقاغل خقانگی
مشارکتی نداشتند.
تحلیل تأثیر متغیرهای اجتماعی -اقتصاادی بار مشاارتت
زنان در مشاغل خانگی

برای بررسی فرضیههای پژوهش ابتدا نمقره مشقارکت زنقان بقر
اساس میانگین آن در نمونه ،در دو سطح مشقارکت و عقد مشقارکت
تفکیک شد.
بر اساس یافتههای بهدستآمده ،تابع ججیت بقرآورد شقده دارای
نرخ پیشبینی کلی برابر  16/6درصد و درستی تفکیک تقا  11درصقد
است .بنابراین مد ججیت بهدستآمده توانسته است درصد باجیی از
مقادیر متغیر وابسته را با توجه به متغیرهایی که وارد معادله شدهانقد را
پیشبینی نماید .بر اساس جدو  ،2میتوان تابع ججیقت را بقه شقرح
تابع ( )2بیان کرد.
نتایج بهدستآمده نشان دادنقد کقه متغیرهقای پایگقاه اجتمقاعی،
منزلت اجتماعی و میزان درآمد با اطمینان بیش از  03درصد به لحقاظ
آماری معنادار بقوده انقد .میقزان اثقر نهقایی بقرای متغیرهقای پایگقاه
اجتماعی ،منزلت اجتماعی و میزان درآمد بقهترتیقب  3/888 ،3/780و
 3/318واحد بوده است .بنابراین ،م،حظه میشقود کقه متغیقر پایگقاه
اجتماعی در مقایسه با سایر متغیرها تأثیر بزرگتری بر مشارکت زنقان
روستایی در ایجاد مشاغل خانگی دارد .نتقایج نشقان مقیدهنقد زنقان
روستایی که از منزلت اجتماعی ،پایگاه اجتماعی و میزان درآمد خقانوار
باجتری برخوردار میباشند ،احتما مشارکت آنها در ایجقاد مشقاغل
خانگی افزایش مییابد.
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جدول  -1ویژگیهای جمعیتشناختی زنان روستایی
Table 1- Demographic characteristics of the rural women

درصد

فراوانی

()Percent

()Frequency

42.85
22.61
34.54
24.4

72
38
58
41

28.57

48

8.33

14

14.88

25

23.8

40

31.89
17.83
20.54
29.72
33.92

59
33
38
55
56

66.08
46.42
31.54
13.09
8.92

112
78
53
22
15

متغیر
()Variable
20-35
36-45
45-60
بیسواد ()Illiterate

سن
()Age

خواندن و نوشتن ( Reading and

)writing
دیپلم ()Diploma
فوق دیپلم ()Associate degree
لیسانس و باجتر ( BSc, MSc,
)and PhD
1-9
10-15
16-20
<20

تحصی،ت
()Education

سابقه فعالیت
()Experience

فعا در مشاغل خانگی ()Active
غیرفعا ()Inactive

()Business status

)1-5 (Million
6-20
21-30
<30

میزان درآمد ماهانه (ریا )
( Monthly income
))(Rials

اما ،سایر متغیرها تأثیر معنیداری بر مشارکت زنقان روسقتایی در
ایجاد مشقاغل خقانگی نداشقتند .ایقن در حقالی اسقت کقه در برخقی
پژوهشها این متغیرها تأثیر معنیداری داشقته و در برخقی نیقز تقأثیر
معنیدار نداشته است .لذا ،میتوان استدج نمود که در هر پژوهشقی
شرایط اجتماعی -اقتصادی هر جامعه میتواند تأثیرگذاری متغیرهقای
مختلف را دستخوش تغییر نماید .به بیقان دیگقر ،شقرایط حقاکم بقر
جامعه و ویژگیهای فردی افقراد مقیتوانقد عوامقل مقؤثر بقر میقزان
مشارکت در ایجاد مشاغل خانگی را تحت تأثیر قرار دهد.

بحث و نتیجهگیری
ارتققای حضقور زنقان در فعالیقتهقای اجتمقاعی ،اقتصقادی و
برنامهریزی جهت گسترش مشقارکت آنقان ،بقهویقژه در زمینقههقای
اقتصادی ،شرطی جز در جهت توسعه پایدار است .این امر در نقواحی
روستایی که زنان از دیرباز و به گونه سنتی در فعالیتهقای اقتصقادی
خانواده مشارکت داشتهاند ،از ضرورت بیشتری برخقوردار اسقت (.)۴2
این پژوهش نیز با هدف بررسی مشارکت زنقان روسقتایی در مشقاغل
خانگی بر اساس متغیرهای اجتماعی -اقتصادی انجا گرفت .یافتههقا
نشان داد که تنها  00/02درصد از کسبوکارهای خانگی فعا هستند
و محصوجت خود را بقه بازارهقای مختلقف عرضقه مقیکننقد 66/31

وضعیت کسبوکار

درصد در مشاغل خانگی مشقارکتی ندارنقد .یافتقههقای تحلیقل تقابع
ججیت نیز نشان داد که سه متغیر منزلت اجتماعی ،پایگاه اجتمقاعی و
درآمد تأثیر معنیداری بر مشارکت زنان روستایی در مشقاغل خقانگی
داشتند .میتوان نتیجه گرفت که عوامل مختلفی میتوانند بر مشارکت
زنان روستایی در ایجاد کسبوکارهای خانگی مؤثر باشند که از تعامل
عوامل اجتماعی -اقتصادی با یکدیگر ،سطح مشقارکت آنهقا تعیقین
میگردد.
بریمانی و همکاران ( )88بر نقش پایگقاه اجتمقاعی افقراد تأکیقد
نموده و بیان دارند که پایگاه اجتماعی باجتر باعقث بهبقود عملکقرد و
مشارکت افراد میشود .فتحی و میرزاپور ( )80نیز معتقدند که افراد در
پایگاه اجتماعی باجتر ،به دلیل تعل و همبستگی به اجتماع ،احسقاس
اثربخشی و قدرت اثرگذاری ،قدرت تصور ارتباط میان آینده جامعقه بقا
آینده آنها و آگاهی از قواعد و الگوهای کنش اجتماعی ،به رفتارهقای
مسئوجنه اجتماعی بیشتری مبادرت میورزنقد .منزلقت اجتمقاعی نیقز
یکی از عوامل مهم در مشارکت زنان روستایی بوده است .بهطوریکه
محققان ( ۴7 ،13 ،۴0و  )02یکی از دجیل اصقلی مشقارکت افقراد را
کسب منزلت اجتماعی میدانند .بهطوریکه ،انسانها به خاطر کسقب
پاداشهای اجتماعی و افزودن منزلقت اجتمقاعی خقود در گقروههقای
اجتماعی عضو میشوند ،داراییهای خود را سرمایهگذاری مقیکننقد و

عطائی و همکاران ،بررسی عوامل اجتماعی -اقتصادی مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در ایجاد مشاغل خانگی در استان کرمانشاه

کنش مناسبی را انتخاب میکنند .از طقرف دیگقر ،میقزان درآمقد نیقز
عامل تعیینکننده در مشارکت زنان در مشقاغل خقانگی بقوده اسقت.
هرچقدر درآمد بیشتر باشد ،مشارکت در مشاغل خقانگی نیقز افقزایش
مییابد .این در حالی است که کتابی و همکاران ( )20یکقی از موانقع
توانمندسازی اقتصادی زنان را درآمد پایین دانستهاند .عطائی و زمقانی

611

میاندشتی ( )0و زمقانی میاندشقتی و همکقاران ( )61میقزان درآمقد را
عاملی مؤثر بر توانمند شدن زنان روستایی دانستهانقد .سقایر محقققان
( 17 ،۴3 ،1 ،۴ ،83 ،6و  )6۴نیققز بققر تققأثیر مهققم میققزان درآمققد بققر
مشارکت زنان تأکید نمودهاند.

جدول  -2ضرایب تابع الجیت مشارکت زنان در مشاغل خانگی
Table 2- Coefficients of the Logit Function of Women's Participation in Household Jobs

حدود اطمینان 0/59
برای )Exp. (B

)Exp. (B

Sig.

Wald

S.E.

B

0.957, 1.015

1.016

٭0.027

4.042

0.081

0.066

0.829, 1.331

0.901

0.089

0.96

0.043

0.104

0.855, 1.165

0.693

0.189

0.028

0.031

0.038

0.983, 0.987

0.202

0.181

0.818

0.068

0.143

0.933, 1.146

1.102

0.124

0.687

0.065

0.052

1.009, 1.321

1.332

٭0.011

3.833

0.043

0.134

1.103, 1.342

0.832

0.410

0.088

0.054

0.031

1.119, 1.267

1.652

٭0.011

5.303

0.084

0.087

0.827, 1.115

0.77

0.101

1.213

0.063

0.423

0.943, 1.135

1.233

0.41

0.068

0.043

0.323

0.146, 2.121

0.563

0.121

0.347

0.45

0.533

-

-

0.974

0.001

1.885

0.074

()Confidence interval

متغیرهای پیشبینیکننده
()Variable
درآمد
()Income
هزینه
()Cost
اشتغا
()Employment
تسهی،ت
()Credits
انسجا اجتماعی
()Social cohesion
منزلت اجتماعی
()Social dignity
آگاهی اجتماعی
()Social awareness
پایگاه اجتماعی
()Social status
کانا ارتباطی و اط،عاتی
( Communication and
)information channels
شرکت در برنامههای آموزشی
( Participation in
)training programs
اعتماد به توانایی و مهارتهای
فردی
( Confidence in
individual abilities and
)skills

بنققابراین ،بققا توجققه بققه نتققایج پققژوهش پیشققنهاد مققیگققردد
سیاستگذاران توسعه روستایی به تهیه طقرح جقامع توسقعه مشقاغل
خانگی شهرستان و استان که در آن توانهای بالقوه محیط انسقانی و
طبیعقی در زمینقه مشقاغل خقانگی گنجانقده شقده باشقد ،بپردازنقد.

مقدار ثابت تابع ججیت
()Constant

بهطوریکه در این طرح جامع ،موانع و چالشهقای پقیش رو در ابعقاد
اقتصادی و اجتماعی مشخصشقده باشقد .یکپارچقهسقازی ایقدههقا و
راهکارهای توسعه مشاغل خانگی بر اساس ویژگقیهقای اجتمقاعی و
اقتصادی از طری تشکیل کمیته مشاغل خانگی بین نهادهای مرتبط
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 میتواند باعث تحت تأثیر قرار دادن پایگاه اجتماعی زنان روستایی،نیز
.و درنتیجه پیشبرد مشاغل خانگی شود
ت این پژوهش میتقوان بقه برققراری ارتبقاط بقا زنقان،از مشک
 چراکقه در بقین.عات از آنها اشقاره نمقود،روستایی و جمعآوری اط
جامعه روستایی پژوهشگران بهعنوان افراد بیرونی تلققی مقیشقوند و
عات بهخصوص از زنان،وارد شدن به محیط روستایی و جمعآوری اط
 برای پژوهشهای آتی نیز میتوان پیشقنهاد.روستایی دشوار میباشد
داد که فرآیند مشارکت زنان روستایی در مشاغل خانگی مستندسقازی
گردد و چارچوب اجرایی برای موفقیت این قشر از جامعه تدوین و بقه
.سایر روستاهای کشور تعمیم داده شود
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.میتواند دید وسیعی را از توانمندیهای جامعه روستایی فراهم نمایقد
ف هزینهها و سرمایهها و همچنقین،این کار بهمنظور جلوگیری از ات
هدفمندسازی راهبرد توسقعه پایقدار روسقتایی و کشقاورزی از طریق
 توصیه میشود بقازار هقدف (فقروش، همچنین.مشاغل خانگی است
محصوجت) از سوی سازمانهای مرتبط نیز جزء برنامههای مسقئولین
قرار گیرد نظیر ایجاد نمایشقگاههقای فصقلی و دائمقی بقرای فقروش
 در راسقتای آشقنایی و تشقوی زنقان، درنهایت.محصوجت روستاییان
روستایی به مشارکت در مشاغل خانگی نسبت بقه تهیقه برنامقههقای
آموزشی هدفمند در جهقت بهبقود کسقبوکارهقای زنقان روسقتایی و
 گسترش فرهنق کقارآفرینی و.آشناسازی آنان با بازارها اقدا نمایند
خوداشتغالی در جامعه روستایی از طری الگو قرار دادن افراد کارآفرین
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Introduction: The role of rural women in the process of economic development has been a growing concern
of economists, planners, and the governments. The potentials of rural women as economic actors are not yet
fully analyzed and yet there has not been adequate attention to the way gender affects rural women’s
participation in economic development. Many projects for productivity increase in agriculture and rural
development could not be realized or the outcome might have been different, if women had been involved in the
process. Projects for family planning, the spread of literacy and basic health care cannot be achieved without
recognition of the importance of the role of women. In the rural areas many poor families depend upon the
income of women, who contribute significant amount of cash income to the subsistence level of economy.
Always, indoor jobs are one way to achieve sustainable development in rural communities and rural women have
a main role in the household economyy. The aim of this descriptive-survey research was to find out
discrimination level of rural women participation in the indoor Jobs creation based on socio-economic aspects.
Existing structures of decision-making in most developing countries cannot adequately represent women’s
issues; their work and potentials for development have been neglected. The situation calls for structural change.
Women’s full involvement in the formulation of programs would affect their lives. Access to and control of
development resources need to be supported by organizations of the rural women themselves. Participation
through local level organizations are critical for an empowering process, and which can provide access to
resources for self-sustained development.
Materials and Methods: This research is a quantitative study, non-experimental type and, an applied
research, in terms of nature, the extent of controlling variables, and objective. Survey design was applied to
achieve research objectives. The research population were included rural women of Fash district, Kangavar
County, Kermanshah province that had to take out a loan for indoor job (N= 168). In this study census method
was used. Data collection instrument was a questionnaire. Five-point Likert-type response scale (from very low=
1 to very high= 5) was used to measure research variables. Questionnaires’ face validity was confirmed by a
panel of experts. Pilot test was performed to evaluate its reliability that Cronbach's alpha was between 0.81-0.86.
Analyzing data was done by SPSS23 and R tools.
Results and Discussion: The analysis of rural women’s demographic characteristics showed that most rural
women were between the ages of 20 and 35 years. 23% of women were bachelor or higher. Thus, 52 percent of
literate women were literate or illiterate. 33 percent of women were active in home businesses and marketed
their products. In contrast, 67 percent of women did not participate in indoor jobs. To investigate the research
hypotheses, women's participation score was divided into two levels named participation and non-participation
based on the mean of the sample. Ordinal logistic regression was used for data processing using R software.
Finding indicated that among the variables of the social and economic aspects, social status and income levels
were highly discriminating the participation of rural women in indoor Jobs.
Conclusion: It can concluded that promoting women's participation in social, economic and planning
activities in order to expand their participation, especially in the economic field, is a prerequisite for sustainable
development. This is particularly needed in rural areas where women have long been traditionally involved in
family economic affairs. Also, it can concluded that various factors influence the participation level of rural
women in the indoor jobs creation. In other words, interaction among socio-economic components can determine
participation level of rural women. According to the results of this study, it is suggested that if the conditions and
demands of rural women are provided, family businesses in rural areas can be organized as cooperatives. In
order to familiarize and encourage rural women to participate in indoor business, targeted training programs to
improve rural women's businesses should be provided to familiarize them with markets. In addition, the support
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provided by officials by providing the facilities needed to set up home businesses such as loans and banking
facilities can help develop the industry in rural areas. Finally, development of entrepreneurial and selfemployment culture in rural society by empowering entrepreneurs can impact the social status of rural women
and promote home businesses.
Keywords: Household jobs, Rural development, Rural women's participation, Rural women
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چکیده
بهکارگیری انرژی های تجدیدپذیر باتوجه به گستردگی و ماهیت آن در شرایط کنونی اقتصادی و محیطزیستی کشور و همچنین ،وجود تحریمهاای
بینالمللی میتواند راه حل مناسبی برای کاهش آلودگی ،مدیریت منابع طبیعی و محیطزیست و کاهش فشارهای هزینهای دولت محسوب شود .در ایان
میان ،یکی از مهمترین زیربخشهای اقتصاد که قابلیت و ظرفیت بسیار مناسب توسعه و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را دارد ،بخش کشاورزی است.
هدف از انجام این مطالعه ،بررسی ترجیحات کشاورزان شهر ساری برای استفاده از انرژی خورشیدی بوده که به این منظور ،از تکنیک آزمون انتخااب و
روشهای الجیت چندجملهای ،الجیت پارامتر تصادفی ،کالس پنهان و کالس پنهان الجیت پارامتر تصادفی استفاده گردیاد .جهات بررسای ترجیحاات
کشاورزان برای استفاده از انرژی خورشیدی 89 ،پرسشنامه شامل  2532مشاهده از کشاورزان در شهر ساری تکمیل گردیاد .ماایساه نتاایو روشهاای
برازش شده نشان داد که بر طبق معیار خوبی برازش ،روش کالس پنهان الجیت پارامتر تصادفی از سایر روشها بهتر میباشد .تمایل به پرداخت نهایی
کشاورزان برای استفاده از انرژی خورشیدی در ساری با بهکارگیری روش الجیت چندگانه برابر با  2002/98ریال ،روش الجیت پارامتر تصادفی 395/93
ریال ،روش کالس پنهان  2529/98ریال و روش کالس پنهان الجیت پارامتر تصادفی  880/82ریال باه ازای هار کیلاووات بدسات آماد و نااهم نی
ترجیحات کشاورزان در ساری تأیید شد .شناخت ویژگیهای مؤثر بر ترجیحات میتواند سیاست ذاران را در اتخاذ سیاستهای جدیاد یااری رسااند کاه بار ایان
اساس ،پیشنهاد میشود همانند بسیاری از کشورها ،بهصورت دورههای  5الی  9ساله ،بررسی در زمینه تمایل به پرداخات افاراد و مطلوبیات آنهاا تکارار شاود تاا
تغییرات در ترجیحات افراد شناسایی گردد.
واژههای کلیدی :آزمون انتخاب ،انرژی تجدیدپذیر ،تمایل به پرداخت ،کشاورزان ،کالس پنهان الجیت پارامتر تصادفی
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هوای تنفسی انسان و موجودات دی ر در سطح زمین ،مخلوطی از
گازهایی نظیر نیتروژن (حدود  89درصد) اکسیژن ( 22درصد) و درصد
کمی از گازهای دی ر در کنار بخار آب است .حضور برخی مواد دی ار
در این میان حتی به صورت ناچیز میتواناد بارای جاناداران و انساان
مخاطرهآمیز باشد و به همین علت از آن بهعنوان آلودگی هوا یاد می-
گردد ( .)52براساس گزارش باناک جهاانی ،قارار گارفتن در معار
آلودگی هوا ،چهارمین عامل منجر به مار در سراسار جهاان بعاد از
چاقی ،رژیم غذایی نامناسب و سی ار است .آلودگی هوا ،ساالنه بایش
از  3/3میلیون کشته و بیش از  3تریلیاون دالر هزیناه بارای اقتصااد
 2 ،2و  -5بهترتیب دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی و دانشایاران ،گاروه اقتصااد
کشاورزی ،دانش اه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
)Email:h.amirnejad@sanru.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
 -9عضو هیأت علمی دانش اه گنت بلژیک
DOI: 10.22067/JEAD.2021.68131.1009

جهانی به همراه دارد .براساس این گزارش ،چین ،بیشترین ضارر را از
ناحیه آلودگی هوا در سال  2028متحمل شاده کاه برابار باا 599/85
میلیارد دالر بوده که معادل  5/25درصد از تولید ناخالص داخلای ایان
کشور هزینه آلودگی هوا بوده است .همچنین این هزینه برای ایران در
همین سال ،حدود  3/89درصد تولید ناخاالص داخلای معاادل 25/28
میلیارد دالر توسط بانک جهاانی بارآورد شاده اسات .ایاران در ساال
 ،2028حدود  939میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی داشته است .بدین
ترتیب ،رقم هزینه ایران در آلودگی هوا بر اساس دالر به قیمت جاری،
 589هزار میلیارد تومان در هر سال است ( .)55همچنین ،آلودگی هوا
در ایران منجر به بیماریهاای عفاونتی دسات اه تنفسای  2828نفار،
سرطان ریه ،برونشیت و نای  858نفر ،بیماریهاای قلبای و عروقای
 25325نفر ،انسداد تنفسی  2525نفر و آسیب  9559نفر و در مجموع
منجر به مر و میر  28289نفر در ساال  2025گردیاده اسات (.)58
همینطور ،سرانه مصرف نهایی انرژی در ایاران در بخاش کشااورزی
 ،5/9بخش خان ی  ،2بخش تجاری و عمومی  2/5و حمال و ناال و
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صنعت  2/9برابر متوسط جهانی میباشد .این امر از بهرهوری پایین در
بهرهبرداری ،مصرف بااالی انارژی و همچناین ،اساتفاده از کاالهاا و
خدمات انرژیبر ناشی میشود .مجموع مصرف سارانه در کشاورهایی
نظیر ترکیه ،هند ،چاین و هناک کناک ،پاکساتان ،آفریااا ،ونازو ال،
کشورهای آسیایی غیر ( OECDبدون چاین) و منطااه خاورمیاناه از
ایران پا ینتر است ( .)8بهکارگیری فناوریهای روز جهت اساتفاده از
انرژیهای تجدیدپذیر بهعنوان یک منباع ساالم و بایخطار از قبیال
انرژی برای گرم کاردن گلخاناههاای کشااورزی ،اساتفاده از انارژی
خورشیدی توسط زنبورداران و استفاده در سایر بخشهای کشااورزی،
گامی مهم در صرفهجویی سوختهای فسیلی بهشمار میآید .اساتفاده
از انرژیهای تجدیدپذیر در بخش کشااورزی ضامن افازایش امنیات
عرضه انرژی ،موجب کاهش میزان گرمایش جهاانی ،تحریاک رشاد
اقتصادی ،ایجاد اشتغال ،افزایش میزان درآمد سرانه ،افازایش عادالت
اجتماعی و حفاظت از محیطزیست در تمام زمینهها خواهد شاد (.)22
با توجه به شارایط اقتصاادی و محایطزیساتی کشاور ،تحاریمهاای
بینالمللی ،ماهیات و کااربرد گساتردهی انارژیهاای تجدیدپاذیر در
حوزههای مختلف ،بهکارگیری این انرژیها میتواند راهکاار مناسابی
برای مدیریت مناابع طبیعای و محایطزیسات ،کااهش آلاودگیهاا و
خصوصاً فشارهای هزینهای بر روی دولت باشد؛ که در این میان ،یکی
از مهمترین زیربخشهای اقتصاد که پتانسیل و ظرفیت مساعد نسابتاً
زیادی برای توسعه و بهکارگیری از انرژیهای تجدیدپذیر دارد ،بخش
کشاورزی میباشد ( .)22همینطور ،با توجه به اهمیت بخش کشاورزی
و همچنین پتانسیلهای خوب تولید و صادرات محصوالت کشااورزی
در ایران ،بهکاارگیری انارژیهاای تجدیدپاذیر اهمیات زیاادی پیادا
میکند؛ زیرا با استفاده از این قبیل انرژیها ،دستیابی به کاهش هزینه
و کاهش بیکااری و افازایش ارزش افازوده و صاادرات بهتار ،دسات
یافتنیتر خواهد بود .با حذف حاملهای انرژی و استفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر در بخش کشاورزی بهعنوان سوخت مفید و ارزان میتوان
شاهد تحول بزرگی در این بخش شد ( .)22در ایان راساتا ،مطالعاات
متعددی داخلی و خارجی در زمینه بررسی ترجیحات افراد با استفاده از
آزمون انتخاب انجام شده است (،22 ،52 ،2 ،55 ،3 ،29 ،25 ،25 ،28
 5 ،28 ،59 ،59 ،23 ،29 ،25و  )5در این میان ،مطالعاتی در خصوص
بررسی ترجیحات افراد در زمینه کیفیت هاوا ( 52 ،25و  ،)20کیفیات
محیطزیست ( 3 ،25و  )2و در زمینه بررسای ترجیحاات افاراد بارای
استفاده از برق تولیادی از انارژیهاای تجدیدپاذیر ،مطالعاات اناد
داخلی ( 28و  )22و متعدد خاارجی (5 ،28 ،59 ،20 ،59 ،23 ،29 ،25
و  )5انجااام شااده اساات .برخاای از مطالعااات انجااام شااده ،ناااهم نی
ترجیحات افراد را با استفاده از مدلهای الجیت پاارامتر تصاادفی (،3
 59 ،20 ،29و  ،)28الجیاات پااارامتر تصااادفی بااا اثاارات متااباال (،)3
کالس پنهان ( 23و  )5و کالس پنهان چندسطحی ( )25مورد بررسی
قرار دادند و برخی دی ر با استفاده از روشهای الجیت چندگانه ( 59و

 ،)5الجیت شرطی ( 2 ،55 ،3 ،29 ،25 ،28و  ،)23الجیات آشایانهای
( 2و  ،)52توبیت فضایی ( ،)22پروبیت چندگانه ( )25و پروبیت ترتیبی
( .)5قربانی و محمدزاده ( ،)22در مطالعهی خود به بررسی تمایال باه
پرداخت برای انرژیهای محیطزیست محور در استان خراسان رضوی
با استفاده از ال وی توبیت فضاایی و ارزشا ذاری مشارو انتهاا بااز
پرداختند .به این منظور در سه شهر منتخب اساتان خراساان رضاوی
(مشهد ،نیشابور ،سبزوار) در سال  2585به بررسای عوامال اقتصاادی
اجتماعی موثر بر تمایل باه پرداخات بارای انارژیهاای تجدیدپاذیر
پرداختند .نتایو بهدست آمده نشان دادند که تمایل به پرداخت افراد به
طور معنیداری تحت تأثیر عوامل مکانی قرار گرفتاه اسات .متوساط
تمایل به پرداخت ماهانهی خانوارهای مشهدی  99393تومان بوده که
در ماایسه با شهرستانهای نیشابور با  95889و شهرستان سابزوار باا
 90252تومان ،باالتر میباشد .یو و ردی ( ،)59در مطالعهی خاود باه
بررسی ناهم نی در تمایل افراد به پرداخت برای یک کاالی عماومی
با استفاده از چندین نوع مختلف مدل الجیت بارای دادههاای آزماون
انتخاب پرداختند .به این منظور ال وهای الجیات چندجملاهای سااده،
کالس پنهان ،الجیات مخاتلط یاا الجیات پاارامتر تصاادفی و مادل
ترکیبی کالس پنهان الجیت پارامتر تصادفی بکار بارده شاد .کااالی
عمااومی ارزش ا ذاری شااده ،افاازایش در باارق تولیاادی اناارژیهااای
تجدیدپذیر بوده و ویژگیهای مورد بررسی شامل درصد برق تولیادی
از انرژی خورشیدی ،انرژی بادی ،انارژی زیساتتاوده و ساایر مناابع
تجدیدپذیر تا سال  ،2020تأثیر بروی اشتغال و هزینه بوده است .نتایو
بهدست آمده نشان داد که ترجیحات برای انرژی خورشیدی در میاان
پاساا دهناادگان ناااهم ن هسااتند ،امااا درجااه ناااهم نی باارای
تکنولوژی هاای مختلاف تجدیدپاذیر ،متفااوت اسات .ماایساه میاان
مدلهای مختلف نشان داد که مدل پارامتر تصاادفی و مادل ترکیبای
کالس پنهان الجیت پارامتر تصادفی بهترین روش برای نشاان دادن
ناهم نی دادههای بودند .آزاروا و همکاران ( ،)5در مطالعهی خاود باه
بررسی پذیرش اجتماعی انرژیهای تجدیدپاذیر توساط جواماع محلای
کشورهای اتریش ،آلمان ،ایتالیا و سو یس با بهکاارگیری آزماون انتخااب
پرداختند .به این منظور از  2000پاس دهنده و روش پروبیت ترتیبی بارای
برآورد مادل اساتفاده شاد .نتاایو بدسات آماده نشاان دادناد کاه مازارع
خورشیدی و زیرساختهای برق به گاز ،باعث افازایش پاذیرش اجتمااعی
انرژیهای تجدیدپذیر توسط جوامع محلی میشوند؛ این در حالیسات کاه
انرژی بادی اثر نامشخص و نیروگاههای گازی و خطو برق ،اثر کاهشای
بر پذیرش جوامع محلی دارند .دامنه تمایل به پرداخت ماهاناه فنااوریهاا
برای افزایش پذیرش ،از  9/3یورو برای برق به گااز تاا  28/3یاورو بارای
انرژی خورشیده محاسبه گردید .همچنین ،براسااس نتاایو بدسات آماده،
مردم ایتالیا به میزان  5/3درصد و  2/8درصد تحت تأثیر نظارات اتحادیاه
اروپا و نهادهای دولتی و مردم سو یس به میزان  2/5درصاد تحات تاأثیر
نظرات سیاستمداران محلی قرار دارند .بررسی ترجیحات افراد برای استفاده
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از انرژیهای تجدیدپذیر در مطالعات گوناگون نشان میدهد که ترجیحاات
افراد برای تمایل به پرداخت با توجه به ویژگیهاای اجتمااعی -اقتصاادی
افراد با هم متفاوت میباشاد .ویژگایهاای درنظارگرفتاهشاده در آزماون
انتخاب هر مطالعه با توجه به موقعیت مکانی و زمانی مطالعات با یکادی ر
متفاوت میباشد و تنها ناطه اشترا میان مطالعات در ویژگیهاا ،ویژگای
قیمت میباشد .پژوهش حاضر باه بررسای ترجیحاات کشااورزان شامال
کشور برای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر میپردازد که به این منظاور از
ال وهای الجیت چندگانه ( ،)MNLالجیت مختلط ( ،)RPLکالس پنهاان
( )LCو کااالس پنهااان الجیاات پااارامتر تصااادفی ( )LC-RPLاسااتفاده
میشود .مروری بر مطالعات گذشته نشان میدهد که مطالعاهای در زمیناه
بررسی ترجیحات کشاورزان بارای اساتفاده از انارژیهاای تجدیدپاذیر در
داخل ایران انجام نشده است .بررسای ال وهاای توساعه یافتاه نااهم نی
ترجیحات در مطالعات خارجی دارای ساباه بیشتری میباشد (ال اوی LC-
)RPL؛ چنانکه در مطالعات داخلی بررسی ناهم نی ترجیحات با استفاده از
ماایسه ال وهای الجیت متاداخل و الجیات متاداخل باا اثارات متاابال،
کالس پنهان ،کالس پنهان چندسطحی انجام شده است؛ اماا مطالعاهای
در زمینه مدل ترکیبی  LC-RPLدر داخال کشاور توساط محااق یافات
ن ردیده است .همچنین ،مطالعات خارجی انجام شده به طور ضمنی نشان
میدهند که سایر کشورها از انرژیهای تجدیدپذیر باه میازان بیشاتری از
کشور ما بهره میبرند و بیشتر مطالعاات انجاام شاده در زمیناه توساعه و
گسترش استفاده از این انرژیها مایباشاد .هادف از انجاام ایان مطالعاه
بررسی ترجیحات کشاورزان برای اساتفاده از انارژی خورشایدی در شاهر
ساری میباشد.

مواد و روشها
رویکرد آزمون انتخاب گسسته در فرمی که امروز شناخته شده در
اوایل دهه  2890توسط لوویر و وودورث ( ،)29اولین بار با اساتفاده از
اصطالح «آزمون انتخاب» توساعه داده شاد ( .)23روشهاای آزماون
انتخاب به محااان اجازه میدهد که بر ارزش ذاری تغییرات نهایی باه
عنوان ویژگیهای چندبعدی به جای تغییارات گسساته تمرکاز کنناد.
انتخاب میان گزینهها ،پاس دهندگان را تشویق میکند تاا ترجیحاات
خود را در جز یات مرتبط با برنامههای مدیریتی مختلف مورد بررسای
قرار دهند ( .)8رهیافت آزمون انتخاب شامل چند مرحله میباشاد کاه
عبارتند از طراحی آزمون انتخاب ،تعیین حجم نمونه و روش گردآوری
اطالعات ،فرآیند برآورد و مدلسازی آزمون انتخاب .طراحی یک آزمون
انتخاب در برگیرندهی پنو مرحله مهم و اساسی میباشد که عبارتند از
تعریف ویژگیها ،تعیین سطوح مرتبط ،انجام طرح آزمایشای ،سااخت
مجموعههای انتخاب و اندازهگیری ترجیحات ( 9و  .)29پس از تعیین
معیارهای اثرگذار بر اولویتبندی انرژیهاای تجدیدپاذیر (معیارهاای
فنی ،محیطزیستی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی) ،به منظاور بررسای

تمایل به پرداخت کشاورزان ساری ،اقدام به طراحی پرسشنامه آزماون
انتخاب گردیاد .معیارهاای باهدسات آماده از بررسای اولویاتبنادی
انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان ویژگیهای آزماون انتخااب در نظار
گرفته شد و ویژگی قیمت نیز به معیارهاای فاوق افازوده گردیاد .در
مجموع شش ویژگی فنی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،محیطزیساتی
و قیمت برای بررسی تمایل به پرداخت کشاورزان در نظر گرفته شاد.
با بررسی مطالعات انجام شده و وضاعیت فعلای ،ساطوح هار یاک از
ویژگیهای موردنظر تعیین گردید .به منظاور تعیاین ساطوح ویژگای
قیمت این نکات در نظر گرفته شد؛ قیمت برق کشاورزی به ازای هار
کیلووات ساعت  595ریال میباشد ( )50که مادار تاریبای  900ریاال
برای وضعیت کنونی در نظر گرفته شاد .بارای تعیاین ساطوح بعادی
ویژگی قیمت ،با توجه به اینکه انرژی خورشایدی اولویات اول بارای
مناطق شمالی محسوب میشود ،هزینه تمام شده هر کیلووات سااعت
برق تولیدی انرژی خورشیدی برابار  5588/22ریاال مایباشاد ()25؛
برای سطح  23درصد بهبود در وضعیت کنونی ،باا فار تاأمین 23
درصدی برق از انرژی خورشایدی باا نار  5590ریاال و تاأمین 83
درصد دی ر از سوختهای فسیلی با نر  900ریاال ،قیمات بارق باه
ازای هر کیلووات  2000ریال محاسبه گردید .همینطور ،بارای ساطح
 30درصد بهبود در وضعیت کنونی ،با احتساب تأمین  30درصدی برق
از انرژی خورشیدی با نر  5588/22ریال و تأمین  30درصد دی ار از
انرژی فسیلی با نر  900ریال ،قیمت برق به ازای هر کیلووات 2000
ریال محاسبه گردید .در جدول  ،2ویژگیها و سطوح متناظر در کاارت
آزمون انتخاب ارا ه شده است.
با توجه به تعداد ویژگیهاا و ساطوح متنااظر آن کاه برابار باا 5
ویژگی که هر کدام دارای  5سطح میباشاد ،تعاداد کال کاارتهاای
مجموعه آزمون انتخاب برابر با  36 = 729کاارت باهدسات آماد .از
آنجاییکه پاسخ ویی به کلیه حااالت ،باه دلیال زماانبار باودن آن
امکااانپااذیر نبااوده و منجاار بااه سااردرگمی پاسااخ ویان بااه هن ااام
پاس دهی به وضعیتهاای مختلاف طراحای شاده در هار مجموعاه
میگردد و نیز قدرت برآورد را کاهش میدهد ،باه هماین منظاور ،باا
استفاده از روش فاکتوریل کساری و باا اساتفاده از نارمافازار ،SPSS
تعداد کل حاالت ممکن به هشت کاارت کااهش یافات .نموناهای از
کارت آزمون انتخاب طراحی شده در جدول  2ارا ه شده است.
پس از طراحی کارتهای آزمون انتخاب ،هشت مجموعه انتخاب
برای هر پرسشنامه مشخص شد ،که هر مجموعه انتخاب شاامل ساه
گزینه  B ،Aو  Cبوده کاه گزیناه  Cدر آن بیاان ر وضاعیت کناونی
ماایباشااد .پااس از انتخاااب ویژگاایهااا و سااطوح آنهااا و طراحاای
مجموعههای انتخااب ،جهات گاردآوری اطالعاات ،نیااز باه تادوین
پرسشنامه میباشد .پرسشنامههای طراحی شده برای آزماون انتخااب
به طور معمول شامل چند بخش میباشند؛ بخشی که سواالت مربو
به ویژگیهای فردی ،اجتماعی و اقتصادی افراد مانند ،سن ،جنسایت،
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سطح تحصیالت ،میزان درآمد و  ...در آن پرسیده مایشاود و بخاش
دی ر پرسشنامه که شامل مجموعههای انتخاب است که پاس دهناده
باید در هر مجموعه انتخاب از بین گزینههای موجاود ،گزیناهای کاه
بیشترین ارجحیت یا ترجیح را برای وی به همراه دارد ،انتخاب نمایاد.

ایاان بخااش ،مهاامتاارین بخااش پرسشاانامه بااوده و الزم اساات کااه
پاس دهندگان با ویژگیهای مطرح شده در این گزینهها آشانا شاوند؛
بنابراین ،اطالعات مربوطه به مخاطبین به صورت کتبای یاا شافاهی
باید ارا ه گردد (.)2

جدول  -1ویژگیها و سطوح متناظر در آزمون انتخاب
سطح دو

Table 1- Characteristics and corresponding levels in the Choice Experiment
سطح صفر
توضیحات
سطح یک

Second level

First level

Zero
level

 % 30بهبود

 %23بهبود

50 %
Improvement

25 %
Improvement

وضعیت
کنونی

 % 30بهبود

 %23بهبود

50 %
Improvemen

25 %
Improvement

 % 30بهبود

 %23بهبود

50 %
Improvemen

25 %
Improvement

 % 30بهبود

 %23بهبود

50 %
Improvemen

25 %
Improvement

 % 30بهبود

 %23بهبود

50 %
Improvemen

25 %
Improvement

The status
quo

وضعیت
کنونی
The status
quo

ویژگیها

Description

Attributes

ظرفیت برق تولیدی از انرژی خورشیدی در وضعیت کنونی برابر  8259/2کیلووات می-
باشد که معادل مصرف برق خان ی  2/3سال یک خانوار روستایی است

فنی

The capacity of electricity generated from solar energy in the
current situation is equal to 9164.2 kW, which is equivalent to 2.5
years of household electricity consumption of a rural household.

Technical

خسارت  2/38میلیارد دالر ناشی از انتشار گازهای آالینده بخش کشاورزی که معادل
احداث ده هزار واحد گاوداری شیری 29 ،هزار واحد گلخانه گیاهان دارویی 285 ،هزار
واحد تولید قارچ دکمهای 80 ،هزار واحد پرورش ماهی قزلآال 250 ،هزار واحد
زنبورداری 552 ،هزار واحد مرغ تخم ذار بومی 25 ،هزار واحد گوسفند داشتی
Damage of $ 1.57 billion due to the emission of polluting gases in
the agricultural sector, which is equivalent to the construction of
10,000 dairy farms, 18,000 greenhouse units of medicinal plants,
276,000 units of mushroom production, 70,000 rainbow
trout farming units, 230,000 beekeeping units, 361,000 native
laying hens and 26,000 sheep

محیطزیستی
Environmental

مر ومیر  28289نفر در کشور در اثر آلودگی هوا
27178 people died in the country due to air pollution

وضعیت
کنونی
The status
quo

وضعیت
کنونی
The status
quo

 25/28میلیارد دالر یارانه سوختهای فسیلی که با این میزان یارانه میتوان  220هزارتا
 550هزار شغل صنعتی ایجاد کرد و یا میتوان  282هزار واحد گاوداری شیری508 ،
هزار گلخانه گیاهان دارویی ،چهار میلیون و ششصد هزار واحد تولید قارچ دکمهای،
 2282000واحد پرورش ماهی قزلآال 9 ،میلیون واحد زنبورداری 5 ،میلیون واحد مرغ
تخمگذار بومی 992 ،هزار واحد گوسفند داشتی ،احداث کرد.
$ 26.27 billion in fossil fuel subsidies, which can create 220,000 to
660,000 industrial jobs and or you can have 171,000 dairy farms,
309,000 medicinal plants greenhouses, 4.6 million mushroom
production units, 1171,000 salmon farming units, 4 million
beekeeping units, 6 million native laying hens, 441,000 sheep
units.

اقتصادی
Economical

قیمت فروش برق به کشاورزان بهطور متوسط  900ریال ،اما قیمت خرید تضمینی برق
توسط دولت از تولیدکنندگان انرژی تجدیدپذیر مابهالتفاوت حدود  8300ریال است.
The average selling price of electricity to farmers is 400 rials, but
the purchase price of electricity guaranteed by the government of
renewable energy producers is about 7,500 rials.

سیاسی
Political

وابست ی  80تا  83درصدی کشور به قطعات خارجی
70 to 75 percent of the country's dependence on foreign parts

وضعیت
کنونی
The status
quo

تمایل به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر ماهانه  229250ریال

اجتماعی

Willingness to pay to use renewable energy monthly 124260 Rials

Social

2000ریال

 2000ریال

 900ریال

 900ریال به ازای هر کیلووات برق مصرفی کشاورزی

قیمت

2000 Rials

1000 Rials

400 Rials

400 Rials per kilowatt of agricultural electricity

Price

مأخذ :یافتههای تحایق
Source: Research findings
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جدول  -2نمونه کارت آزمون انتخاب
Table 2- Sample Card of Choice Experiment
B

C

معیارها

A

Criteria

 % 23بهبود

 % 30بهبود

فنی

25% improvement

50% improvement

Technical

 % 23بهبود

 % 30بهبود

محیطزیستی

25% improvement

50% improvement

Environmental

وضعیت موجود

 % 23بهبود

 % 30بهبود

اقتصادی

The status quo

25% improvement

50% improvement

Economical

 % 30بهبود

 % 23بهبود

سیاسی

50% improvement

25% improvement

Political

 % 30بهبود

 % 23بهبود

اجتماعی
Social

50% improvement

25% improvement

 900ریال به ازای هر کیلووات مصرف برق

 2000ریال به ازای هر کیلووات مصرف برق

 2000ریال به ازای هر کیلووات مصرف برق

400 Rials per kilowatt of
electricity consumption

1000 Rials per kilowatt of
electricity consumption

2000 Rials per kilowatt of
electricity consumption

قیمت
Price

گزینه
Option

مأخذ :یافتههای تحایق
Source: Research Findings

کالس پنهان الجیت پارامتر تصادفی

کالس پنهان الجیت پارامترهای تصاادفی ،ویژگایهاای تعریاف
شده را هم از کالس پنهان و هم از مدل پارامترهای تصادفی الجیات
محاسبه مینمایاد کاه از قبلای باه صارفهتار و از مادلهاای دی ار
انعطافپذیرتر است .در نتیجه ،با اجازه به تغییرات سلیاه در میان افراد
در یک گروه مشابه ،این رویکرد جدید بینش اضافی در مورد ناهم نی
ترجیحات و تفسیر غنیتر از توزیع اثرات رفاهی از تغییرات سیاست در
سراسر جمعیت ارا ه میدهد .هر دو مدل  LCو  RPLاجازه تغییار در
بااردار در میااان افااراد را ماایدهنااد LC-RPL .فاار ماایکنااد کااه
پاس دهندگان در کالسهای گسسته مانند مدل کاالس پنهاان قارار
میگیرند ،اما اجازه تغییر در داخل هر کالس را می دهند .مدل به طور
همزمان پاس دهندگان را به چند بخش براساس ویژگیهای فردی یاا
گرایش ن رشی و برآورد پارامترهای مطلوبیت براسااس روش پاارامتر
تصادفی در هر کالس تاسیم میکند ( .)58تابع ل ااریتم درساتنمایی
برای  LC-RPLبه صورت رابطه ( )2بیان میشود (:)58
∗)

) 𝑖𝑍 𝑐𝜃(exp

𝑁
𝐶
𝑁∑ =LnL
∑([𝑖=1 𝑙𝑛𝑃𝑖 = ∑𝑖=1 𝑙𝑛 ∑𝑐=1

) 𝑖𝑍 𝑐𝜃(𝑐=1 exp

𝐾∏
) 𝑐|𝑘𝑖∏(𝑘=1

()2

معادله ( )2به صورت فرم بسته جز ی یا شبیه سازی جز ی اسات
که به صورت فرم باز در رابطه ( )2میباشد:
𝑐𝛽𝑑) 𝑐𝛽(𝑓

) 𝑐𝛽 𝑘𝑗𝑖𝑋(exp

∑ ∫ = 𝑐|𝑘𝑖𝜋پ

نهایی جانشینی بین ویژگیهای غیرباازاری و ویژگای پاولی را نشاان
میدهند و از نسبت ضریب ویژگی غیرپولی به ضاریب ویژگای پاولی
بهدست میآید:
𝑦𝑟𝑎𝑡𝑒𝑛𝑜𝑚𝛽𝑛𝑜𝑛−
𝑦𝑟𝑎𝑡𝑒𝑛𝑜𝑚𝛽

WTP = 

()5
در ایاان مطالعااه ،متغیرهااای مسااتال ،شااامل ویژگاایهااای
مجموعااههااای انتخاااب اساات کااه عبارتنااد از ویژگاایهااای فناای،
محیطزیستی ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و قیمت.
)Y=f (Tech, Env, Ecn, Pltc, Scl, Pr, z

()9
که در آن  Yمتغیر وابسته و نشاندهنده مادار تمایال کشااورزان
برای استفاده از انارژیهاای تجدیدپاذیر Tech ،ویژگای فنایEnv ،
ویژگی محیطزیستی Ecn ،ویژگی اقتصاادی Pltc ،ویژگای سیاسای،
 Sclویژگی اجتماعی Pr ،قیمت و  zمتغیرهای اجتمااعی -اقتصاادی
(سن ،نوع فعالیت کشاورزی ،درآمد خانوار ،هزینه خانوار ،تحصایالت و
آگاهی) مایباشاد .در ایان مطالعاه باه منظاور انجاام اولویاتبنادی
انرژیهای تجدیدپذیر از نرمافزار  Excel 2016استفاده گردید؛ جهت
برآورد مدل با روشهای الجیت چندگانه ،الجیات پاارامتر تصاادفی و
کالس پنهان الجیت پاارامتر تصاادفی از نارمافزارهاای  STATAو
 NLOGIT 6.0استفاده گردید.

) 𝑐𝛽 𝑘𝑗𝑖𝑋(𝑗=1 exp

()2
پس از تخمین مدل ،قیمتهای ضمنی را میتوان برای هریک از
ویژگیها و سطوح متناظر محاسبه کرد .این ارزشهای متوساط ،نار

نتایج و بحث
جهاات بررساای ترجیحااات کشاااورزان باارای اسااتفاده از اناارژی
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خورشیدی 89 ،پرسشانامه از کشااورزان در شاهر سااری در شاهریور
 2589تکمیل گردید .هر پرسشنامه شامل  9کارت آزماون انتخااب و
هر کارت شامل ساه گزیناه باوده اسات کاه بار ایان اسااس ،تعاداد
مشاهدات در شهر ساری برابر  2532مشاهده میباشد .میان ین سانی
کشاورزان 99/8 ،سال ،جوانترین پاسا گاو  29سااله و مسانتارین
پاس گو  83ساله بوده است .تعداد سالهای تحصیل کشاورزان به طور
میان ین  25سال بوده است .متوسط بعد خاانوار  9/28نفار ،میاان ین
هزینه خانوار  93/80میلیاون ریاال و میاان ین درآماد ماهاناه خاانوار

 89/52میلیون ریال باوده اسات .باهمنظاور سانجش ساطح آگااهی
کشاورزان از انرژیهای تجدیدپذیر ،پنو سوال مطرح گردید که در آن
از ویژگیهای انرژیهای تجدیدپذیر (بادی ،خورشیدی ،زمینگرماایی،
زیستتوده و برقآبی) استفاده شاد؛ از پاسا کشااورزان باه ساواالت
مطرح شده ،سطح آگااهی آناان نسابت باه انارژیهاای تجدیدپاذیر
محاسبه گردید .براین اساس ،به طور متوسط  83درصد از کشاورزان از
انواع انرژیهای تجدیدپذیر آگاهی دارند .نتایو ویژگیهاای اجتمااعی
اقتصادی کشاورزان شهر ساری در جدول  5ارا ه شده است.

جدول  -3ویژگیهای اجتماعی اقتصادی کشاورزان شهر ساری
Table 3- Socio-economic characteristics of farmers in Sari

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

میانگین

ویژگیهای فردی

Maximum

Minimum

Standard deviation

Average

Individual characteristics

74

24

11.46

44.77

سن

20

0

4.13

13.15

12

1

1.70

4.173

700

5

71.46

45.70

1000

10

117.84

74.32

5

0

1.30

3.75

Age

سطح تحصیالت (سالهای تحصیل)
)Educational level (years of study

تعداد اعضای خانواده
Number of family members

هزینه خانوار (میلیون ریال)
)Household expenses (million Rials

درآمد خانوار (میلیون ریال)
)Household income (million Rials

سطح آگاهی (طیف پنو تایی)
)Awareness level (range of five

مأخذ :یافتههای تحایق
Source: Research findings

هدف از انجام این مطالعاه ،بررسای ترجیحاات کشااورزان شاهر
ساری برای استفاده از انرژی خورشیدی میباشد که به این منظاور از
روشهای الجیت چندجملهای ،الجیت پارامتر تصادفی ،کالس پنهاان
و کالس پنهان الجیت پارامتر تصادفی استفاده میگردد .نتاایو بارآورد
مدل با اساتفاده از روش الجیات چندگاناه کاه در جادول  9آماده اسات.
ویژگیهای محیطزیستی و قیمت در سطح یک درصد و ویژگی اقتصاادی
در سطح پنو درصد از لحاظ آماری معنیدار بوده اما ویژگیهاای سیاسای،
اجتماعی و فنی از لحاظ آماری معنیدار نمیباشد .جملههای ثابت ()ASC
در گزینه اول و گزینه دوم از لحاظ آماری معنایدار نمایباشاند .براسااس
نتایو بارآورد روش الجیات پاارامتر تصاادفی در جادول  ،9ویژگایهاای
محیطزیستی ،اقتصادی و قیمات از لحااظ آمااری در ساطح یاک درصاد
معنیدار میباشند .ویژگیهای فنی ،سیاسای و اجتمااعی از لحااظ آمااری
معنیدار نمیباشند که نشان میدهد کشااورزان تفااوت معنایداری بارای
این دو ویژگی قا ل نمیباشند .جملههاای ثابات ( )ASCدر گزیناه اول در
سطح پنو درصد و گزینه دوم در سطح یاک درصاد معنایدار مایباشاند.
همانطور که نتایو برآورد کاالس پنهاان در جادول  9نشاان مایدهاد در
کالس اول ،ویژگیهای محایطزیساتی ،اقتصاادی ،سیاسای ،اجتمااعی و

قیمت از لحاظ آماری در سطح یاک درصاد و ویژگای فنای در ساطح ده
درصد معنیدار میباشند .عر از مبدأ ( )ASCاز لحاظ آمااری در ساطح
یک درصد در کالس اول معنیدار میباشد .در کالس دوم ،ویژگای فنای
در سطح پنو درصد و ویژگی محیطزیستی در سطح ده درصاد معنایدار و
سایر ویژگیهای مورد بررسای در کاالس دوم از لحااظ آمااری معنایدار
نمیباشند .حساسترین کالس ،کالس اول میباشد و کشااورزان کاالس
دوم ،کالس پایه در نظر گرفته میشوند .نتاایو بدسات آماده از بررسای
آمارههای بیزین و آکا یک کالسهای مختلف نشان داد که دو کالس
کمتاارین ماااادیر آماااره آکا یااک و بیاازین را دارد و کااالس مناسااب
می باشد .پس از تعیین کالس مناسب ،مدل برآورد گردید .نتایو برآورد
مدل با روش کالس پنهان الجیت پارامتر تصادفی در جادول  9آماده
است .در کالس اول ویژگیهای محیطزیستی و قیمت در سطح یاک
درصد و ویژگی اقتصاادی در ساطح پانو درصاد معنایدار شادهاناد.
همچنین ،متغیر عر از مبدأ ( )ASCدر سطح یک درصاد معنایدار
میباشد اما ،در کالس دوم ،ویژگیهای مورد بررسی از لحااظ آمااری
معنیدار نمیباشند .ویژگیهای فنی ،محیطزیستی ،اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی و قیمت و نیز گزینه وضعیت موجود یا عر از مبدأ ()ASC

تسلیمی و همکاران ،بررسی ناهمگنی ترجیحات کشاورزان برای استفاده از انرژی خورشیدی 222
در کالس دوم بهدلیل عدم معنیداری آماری بر مطلوبیات کشااورزان
تأثیری ندارد .نتایو ویژگیهای برآورد شده جهات بررسای ترجیحاات
کشاورزان برای استفاده از انارژی خورشایدی در مادلهاای الجیات
چندگانه ،الجیت پارامتر تصادفی ،کالس پنهان ،کالس پنهان الجیت
پارامتر تصادفی در جدول  9آمده است .ویژگی فنای در هایک کادام از
روشهای مورد بررسی از لحاظ آماری معنیدار نبوده و نشان میدهاد
که این ویژگی برای کشاورزان مطلوبیتی ندارد .ویژگیهای اقتصاادی
و محیطزیستی در هر چهار روش مورد بررسی معنیدار بوده و بزرگای

ضریب برآورد شده ویژگی اقتصادی در روش الجیت پارامتر تصاادفی
از سایر روشها بیشتر و در روش الجیت چندگاناه ،از ساایر روشهاا
کمتر بوده است .همینطور ،بررسای کاالس پنهاان و کاالس پنهاان
الجیت پارامتر تصادفی نشان میدهد که میان دو مدل از نظر ضرایب
برآوردی در کالس اول تفاوت زیادی مشاهده نمیگردد ،اماا ماایساه
ضرایب کالسهای دوم دو مدل (کاالس پایاه) نشاان مایدهاد کاه
ضرایب در کالس پایه دو مدل ،تفاوت بیشتری با یکدی ر دارند.

جدول  -4مقایسه ویژگیهای برآورد شده در مدلهای مختلف در شهر ساری
Table 4- Comparison of estimated attribues in different models in Sari
کالس پنهان
کالس پنهان الجیت پارامتر تصادفی
الجیت چندگانه
الجیت پارامتر تصادفی
Latent class
Latent class random parameter Logit
کالس اول
کالس دوم
کالس اول
کالس دوم
Multinominal Logit Random parameter Logit
Second class
-0.8368
()0.214
-7.3301
()0.9844
7.8023
()0.9834
7.9314
()0.9831
7.9246
()0.6286

First class
0.0347
()0.6890
0.4849
()0.000
0.1849
()0.0328
0.13167
()0.1591
0.0687
()0.4629

Second class
-1.5703
()0.037
-1.5711
()0.060
0.4716
()0.577
0.4447
()0.459
0.3685
()0.546

First class
0.1471
()0.0890
0.6476
()0.000
0.3378
()0.000
0.2921
()0.001
0.2316
()0.009

0.0257
()0.7929
0.5984
()0.000
0.2711
()0.0056
0.1641
()0.1264
0.1576
()0.1549

0.0125
()0.8841
0.4676
()0.000
0.2140
()0.0130
0.1256
()0.1794
0.1314
()0.1767

0.00038
()0.9821

-0.00069
()0.000

-0.00038
()0.625

-0.00063
()0.000

-0.00159
()0.000

-0.00068
()0.000

-611.13

-626.38

-624.49

-708.7421

1256.3

1302.77

1287

1453.5

1271.46

1312.554

1303.98

1496.58

مأخذ :یافتههای تحایق
Source: Research findings

نام متغیر
The variable name

فنی
Technical

محیطزیستی
Environmental

اقتصادی
Economical

سیاسی
Political

اجتماعی
Social

قیمت
Price

ل اریتم راستنمایی
Log likelihood

اماره آکا یک
AIC

آماره بیزین
BIC

اعداد داخل پرانتز نشاندهنده سطح احتمال متغیر مورد بررسی میباشد.
The numbers in parentheses indicate the probability level of the variable.

نتایو بررسی تمایل به پرداخت کشاورزان با استفاده از روشهاای
مختلف در شهر ساری در جدول  3ارا ه شده اسات .کشااورزان بارای
ویژگیهای محیطزیستی و اقتصادی در هر چهار روش ماورد بررسای
تمایل داشتند و تمایل به پرداخات بارای ویژگای اقتصاادی در روش
کالس پنهان از سایر روشها بیشتر بوده است؛ براساس نتایو بهدست
آمده ،تمایل به پرداخات نهاایی کشااورزان بارای اساتفاده از انارژی
خورشیدی در ساری با بهکاارگیری روش الجیات چندگاناه برابار باا
 2002/98ریال به ازای هر کیلووات ،روش الجیات پاارامتر تصاادفی
 395/93ریال به ازای هر کیلاووات ،روش کاالس پنهاان 2529/98
ریال به ازای هر کیلووات و کالس پنهاان الجیات پاارامتر تصاادفی
 880/82ریال به ازای هر کیلووات میباشد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
ماایسه نتاایو بدسات آماده از چهاار روش ماورد مطالعاه نشاان
ماایدهااد کااه بیشااترین مااادار ضااریب باارآورد شااده باارای ویژگاای
محیطزیستی در روش کالس پنهان و کمترین مادار در روش الجیت
چندگانه بوده است؛ ماایسه روشهای برازش شده نشان میدهاد کاه
بیشترین ل اریتم درستنمایی مربو به روش کاالس پنهاان الجیات
پارامتر تصادفی و کمترین ماادار مرباو باه روش الجیات چندگاناه
میباشد .بر همین اساس ،بیشترین مادار آماره آکا یک و بیزین مربو
به روش الجیت چندگانه و کمترین ماادار مرباو باه روش کاالس
پنهان الجیت پارامتر تصادفی میباشد که بر طبق معیار خوبی برازش،
روش کالس پنهان الجیت پاارامتر تصاادفی از ساایر روشهاا بهتار
میباشد .نتایو بهدست آمده با مطالعه یو و ردی ( )59مطابق میباشد.
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جدول  -5مقایسه تمایل به پرداخت برآورد شده در مدلهای مختلف در شهر ساری
Table 5- Comparison of estimated willingness to pay in different models in Sari

کالس پنهان الجیت پارامتر

کالس

الجیت پارامتر تصادفی

الجیت چندگانه

Random parameter
Logit

Multinominal
Logit

The variable name

-

فنی

تصادفی

پنهان

Latent class random
parameter Logit

Latent
class
233.49

-

702.75

1027.93

376.35

687.76

267.97

536.19

170.50

314.73

-

463.65

-

-

-

367.61

-

-

970.72

2628.87

546.85

1002.49

-

نام متغیر

Technical

محیطزیستی
Environmental

اقتصادی
Economical

سیاسی
Political

اجتماعی
Social

تمایل به پرداخت نهایی
(ریال به ازای هر کیلووات)
Marginal Willingness to pay (Rials
)per kilowatt

مأخذ :یافتههای تحایق
Source: Research findings

تمایل به پرداخت براساس ،برازش بهترین مدل که کالس پنهان
الجیت پاارامتر تصاادفی مایباشاد ،نشاان مایدهاد کاه ترجیحاات
کشاورزان از ویژگیهای محیطزیستی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصاادی
تأثیر میپذیرد .همچنین ،ماادیر تمایل به پرداخت بارای هار ویژگای
باهم تفاوت دارد به طوریکه بیشترین مادار تمایل به پرداخات بارای
ویژگی محیطزیستی در روش کالس پنهان الجیت پارامتر تصاادفی و
کمترین مادار در روش الجیت چندگانه برآورد گردیده است .بیشترین
مادار تمایل به پرداخت برای ویژگی محیطزیستی در مطالعات بیانی و
همکاران ( ،)3کو و یو ( )25و وهاابیراد و همکااران ( )52نیاز دیاده
میشود و مطابات دارد .تمایل باه پرداخات نهاایی ،در روش الجیات
چندگانه بیشترین و در الجیت پارامتر تصادفی کمترین ماادیر را داشته
است .به طور کلی ،تمایل به پرداخت نهایی کشاورزان در ساری برای
ویژگیهای مورد مطالعه با روش کالس پنهان الجیت پارامتر تصادفی
براباار  880/82ریااال بااه ازای هاار کیلااووات باارآورد ماایگااردد کااه
نشاندهندهی این مطلب است کاه کشااورزان بارای بهباود وضاعیت
کنونی تمایل دارند تا از انرژی خورشیدی اساتفاده نمایناد .همینطاور،

بررسی نتایو حاصل از برازش مادلهاای الجیات پاارامتر تصاادفی،
کالس پنهان و کالس پنهان الجیت پارامتر تصادفی ،وجود ناهم نی
در ترجیحات کشاورزان ساری تأیید مینماید که با مطالعاه یاو و ردی
( )59و کمپبل و همکاران ( )5مطابات دارد .آشنایی کشاورزان با عواقب
اسااتفاده از سااوختهااای فساایلی باار محایطزیساات و سااوزاندن باایااای
کشاورزی و راهکارهای جای زین آن نیز ،میتواند باعث افزایش ترجیحات
کشاورزان برای بهکارگیری این انرژیها گردد و نیز منجر به بهبود شرایط
محیطزیست در بلندمدت شود .تأیید وجود ناهم نی در تمایل باه پرداخات
کشاورزان به مفهوم ایجاد سیاستهاای حماایتی بارای سیاسات ذاری باه
منظااور افاازایش تولیاادات اناارژیهااای تجدیدپااذیر م ایباشااد .شااناخت
ویژگاایهااای مااؤثر باار ترجیحااات م ایتوانااد سیاساات ذاران را در اتخاااذ
سیاستهای جدید یاری رساند .در این راساتا ،پیشانهاد مایشاود همانناد
بسیاری از کشورها ،بررسی در زمینه تمایل به پرداخات افاراد و مطلوبیات
آنها باه صاورت دورههاای  5الای  9سااله تکارار شاود تاا تغییارات در
ترجیحات افراد شناسایی شود.
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Introduction: The final energy consumption per capita in Iran in the agricultural sector is 3.4, as well for
household sector is 2, besides the commercial and public sectors are 1.6, and transportation and industry are 1.4
times the global average. This is due to low efficiency in operation, high energy consumption, as well as the use
of energy goods and services. The use of renewable energy in the agricultural sector, while increasing the
security of energy supply, will reduce global warming, stimulate economic growth, create jobs, and increase per
capita income and social justice and environmental protection in all areas. The purpose of this study is to
investigate farmers' preferences for using solar energy in Sari.
Materials and Methods: The Choice Experiment methods allow researchers to focus on valuing final
changes as multidimensional features rather than discrete changes. Choosing between options encourages
respondents to examine their preferences in detail related to different management programs. The Choice
Experiment test approach consists of several steps, which include designing the Choice Experiment test,
determining the sample size and method of data collection, estimation process, and modeling the Choice
Experiment test. Designing a Choice Experiment test consists of five important steps which are defining
attributes, determining the relevant levels, conducting an experimental design, constructing Choice sets, and
measuring preferences. After determining the criteria affecting the prioritization of renewable energy,
liketechnical, environmental, economic, social, and political criteria, in order to investigate the willingness to
Pay of Sari farmers, a test questionnaire was designed. The criteria obtained from the review of prioritization of
renewable energy were considered as the attributes of the Choice Experiment and the price attribute was added
to the above criteria. A total of six technical, economic, social, political, environmental, and price attributes were
considered to investigate farmers' willingness to pay. In the review of the studies and the current situation, the
levels of each of the attributes were determined. To determine the levels of price attribute, these points were
considered; the price of agricultural electricity per kilowatt-hour is 383 Rials, which was approximately 400
Rials for the current situation.
Results and Discussion: To investigate the farmers' preferences for using solar energy, 98 questionnaires of
farmers in Sari were completed in September 2019. Each questionnaire included 8 choice set cards and each card
included three options, based on which, the number of observations in Sari is equal to 2352 observations. The
purpose of this study is to investigate the preferences of farmers in Sari for the use of solar energy. For this
purpose, the Multinomial logit, the Random parameter logit, the latent class, and the Random parameter logit
latent class are used. Based on the results of the Multinomial logit method, environmental and price attributes at
the level of one percent and economic attribute at the level of five percent are statistically significant, but
political, social, and technical attributes are not statistically significant. The Alternative-specific Constants
(ASC) in the first and second options are not statistically significant. Based on the results of the Random
Parameter Logit estimation method, environmental, economic and price attributes are statistically significant at
the level of one percent. Technical, political, and social attributes are not statistically significant, which shows
that farmers do not make a significant difference between these two attributes. The Alternative-specific
Constants (ASC) are significant in the first option at the level of five percent and the second option at the level of
one percent. The results of latent class estimation show that in the first class, environmental, economic, political,
social, and price attributes are statistically significant at the level of one percent and technical attribute at the
level of ten percent. The Alternative-specific Constants (ASC) are statistically significant at the level of one
percent in the first class. In the second class, technical attribute at the level of five percent and environmental
attribute at the level of ten percent are significant, besides other attributes in the second class are not statistically
significant. The most sensitive class is the first class and farmers of the second class are considered the base
class. The results obtained from the Bayesian and Akaike criteria of different classes showed that the two classes
1, 2 and 3- Ph.D. Student and Associate Professors of Agricultural Economics, Sari Agricultural Sciences and Natural
Resources University, respectively.
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4- Ghent University, Department of Geography
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have the lowest values of BIC and AIC criteria and the class is appropriate. After determining the appropriate
class, the model was estimated. The results of model estimation were calculated by the Latent Class Random
Parameter logit method. In the first class, environmental attributes and price are significant at the level of one
percent and economical attributes at the level of five percent. Also, the Alternative-specific Constants (ASC) is
significant at the level of one percent, but, in the second class, the attributes are not statistically significant.
Technical, environmental, economic, political, social, and price attributes, as well as the option of status quo or
the Alternative-specific Constants (ASC) in the second class, do not affect farmers' utility due to the lack of
statistical significance.
Conclusion: A comparison of the results obtained from the four methods shows that the highest value of the
estimated coefficient for environmental attributes was in the latent class method and the lowest value was in the
multinomial logit method; Comparison of fitted methods shows that the highest Log-likelihood is related to the
latent class random parameter logit method and the lowest value is related to the multinomial logit method.
Accordingly, the highest value of Akaike and Bayesian criteria is related to the multinomial logit method and the
lowest value is related to the latent class random parameter logit method which is better than other methods
according to the good fit criterion.
Keywords: Choice experiment, Farmers, Latent class random parameter Logit, Renewable energy,
Willingness to pay
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تعیین کارایی و حد مطلوب استفاده از نهادههای تولید قارچ خوراکی تحت شرایط عدم حتمیت
در ایران
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چکیده
کشت و پرورش قارچ خوراکی ،با توجه به ارزشهای غذایی و دارویی و همچنین مزایای اقتصادی آن به سرعت در حال گسترش است .با این وجود
عدم کسب دانش مورد نیاز و مدیریت اصولی ممکن است تولیدکنندگان را با مشکالت زیادی مواجه کرده و یا حتی به مرز ورشکستگی اقتصادی نزدیک
سازد .در همین راستا ،هدف از انجام این مطالعه مقایسه کارایی فنی ،فنی خالص و مقیاس کشت قارچ در استتانهتای کشتور و تعیتین میتزان مطلتو
استفاده از نهادهها میباشد .در ضمن به دلیل اینکه در دنیای واقعی معموالً ورودیها و خروجیها به صورت غیر دقیق و یا حتی متههم هستتند ،در ایتن
تحقیق از مدل تحلیل پوششی دادههای استوار به جای مدل  DEAسنتی بهره گرفته شد .دادههای ورودی و خروجی مدل مورد استفاده در این مطالعته
از مرکز آمار ایران برای سال  5931جمع آوری شد .طهق نتایج این مطالعه در تمامی سطوح احتمال انحراف محتدودیت ،کتارایی فنتی ختالص بتاالتر از
کارایی مقیاس و کارایی فنی بوده است .این امر بیانگر دانش و مهارت باالی این تولیدکنندگان بوده و پایین بودن کارایی فنتی تولیدکننتدگان بته دلیتل
بهینه نهودن مقیاس تولید آنها است .مهمترین نهادهای که باعث عدم کارایی واحدها شده است ،نهاده "هزینه اسپان" بوده و با استتفاده بهینته از ایتن
نهاده میتوان تا حدود  07درصد هزینه این نهاده را کاهش داد .از دیگر نتایج این مطالعه این است که با کاهش احتمال انحراف هر محدودیت از کتران
خود ،میزان کارایی فنی کاهش و درصد کاهش در مقدار نهادهها نسهت به مقدار واقعی ،افزایش یافته است .این امتر بتر اهمیتت استتفاده از متدلهتای
 RDEAجهت انطهاق بیشتر نتایج با دنیای واقعی میافزاید .توصیه میشود که سیاستگذاران امکان دسترستی بته تستهیالت بترای تولیدکننتدگان بتا
مقیاس کوچک را فراهم نموده و موجهات افزایش صرفههای ناشی از مقیاس را برای آنان فراهم نمایند.
واژههای کلیدی :بهینهسازی استوار ،تحلیل پوششی دادهها ،قارچ ،کارایی نهاده محور
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با توجه به افزایش جمعیت و کسب آگاهیهای بیشتر نستهت بته
نیازمندیهای بدن انسان ،تقاضا برای مواد غذایی رو به افزایش است
( .)55از مهمترین مواد مغذی ،برای رشد و سالمت بتدن پتروتنینهتا
میباشند که به دلیل محدود بودن زمینهای قابل کشتت و عملکترد
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زمینهای کشاورزی در تولید مواد غذایی به خصوص متواد پروتنینتی،
قیمت پروتنین های حیتوانی افتزایش یافتته استت .ایتن امتر یکتی از
مهمترین علتهای گرسنگی و سوء تغذیه ،در کشورهای جهان ستوم
میباشد .بنابراین بشر به منظور دسترسی به تولید بیشتر و بتا کیفیتت
باالتر چارهای جز افزایش بهرهوری در واحد سطح ندارد ( .)53نیل بته
رشد بهرهوری نیازمند تحوالت تکنولوژی ،بههود کارایی و یا ترکیهی از
این دو میباشد که با توجه به دشوار بتودن ایجتاد تغییترات عمتده در
تکنولوژی کشورهای درحال توسعه ،افزایش کارایی تکنیکی به عنوان
راهحلی اساسی در این راستا محسو میگردد (.)5
بدن انسان به صورت طهیعی به مواد پروتنینی نیازمند است ،اما با
توجه به کمیابیهای موجود و کاهش تحرک افراد ،تمایل به کشتت و
مصرف پروتنینهای غیرحیوانی مانند ،حهوبات ،سویا و قتارچ ختوراکی
افزایش یافته است .در این میان قارچ خوراکی به دلیل عطتر و طعتم،
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ارزشهای غذایی و دارویی فراوان و بهرهوری باال در واحد سطح مورد
توجه گستردهای قرار گرفته است ( .)6قتارچهتای ختوراکی در شتمار
ارزشمندترین منابع طهیعی هستند که میتوانند در مدت زمان کوتاه از
مواد با ارزش غذایی کم ،موادی با ارزش غذایی باال تولید کنند .عالوه
بر این ،به دلیتل غنتی بتودن پستماند قتارچ ،ایتن متواد را متیتتوان
جایگزینی بترای کودهتای حیتوانی در نظتر گرفتت و تتا حتدودی از
هزینههای کشتهای بعدی کاستت .قتارچهتای ختوراکی عتالوه بتر
اینکه منهع غنی از پروتنین ،ویتامینها ،اسید فولیتک و متواد معتدنی
پتاسیم ،کلسیم و فستفر متیباشتد ،مزایتای اقتصتادی زیتادی بترای
تولیدکنندگان به همراه دارد .از جمله مزیتهای کشت قتارچ ختوراکی
میتوان به استفاده بهینه از محصتوالت فرعتی کشتاورزی هتمچتون
کلش گندم و برنج ،کود مرغ و اسب ،مالس ،ستهوس ،عتدم نیتاز بته
واردات نهاده از خارج از کشور ،کوتاه بودن دوره پرورش ،قابلیت کشت
در تمامی فصول ،نیتاز محتدود بته زمتین (قابلیتت کشتت طهقتهای)،
اشتغالزایی و مصرف محدود آ اشاره نمود .عالوه بر ایتن بازگشتت
زود هنگام سرمایه درگردش و راندمان تولید باال ،سرمایهگذاری در این
صنعت را جذا کرده است (.)3
امروزه سرمایهگذاریهای زیادی بر روی کشت قارچ ختوراکی در
سطح جهان ،صورت گرفته و در روشهای پرورش آن تحتول زیتادی
ایجاد شده است .در ایران نیز پرورش قارچ ختوراکی طتی ستالهتای
اخیر توسعه چشمگیری یافته و سرمایهگذاریهای قابل توجهی نیز در
این زمینه انجام شده است .به طوریکه طهق نتایج سرشماری صورت
گرفته در سال  ،5936تعداد واحدهای پرورش قتارچ در کشتور از 194
واحد در سال  5931به  5659واحد در سال  5936و میزان تولید ایتن
محصول نیز با رشدی  299درصدی ،از  53369تن در سال  5934بته
 62310تن در سال  5931رسیده است .عالوه بر این بررسی دو مؤلفه
تعداد و میزان تولید واحتدهای پترورش قتارچ ختوراکی ستنتی (قتارچ
صدفی) طی سالهای  5937تا  5931نشاندهنده کتاهش واحتدهای
پرورش قارچ سنتی و افزایش واحدهای پرورش قارچ صنعتی میباشد.
به طوریکه در سال  5931سهم قارچ دکمهای (صنعتی) بتیش از 33
درصد از تولید قارچ خوراکی کشور بوده استت ( .)97علتیرغتم وجتود
مزایای اقتصتادی فتراوان ،تولیتد قتارچ ختوراکی نیازمنتد تکنولتوژی،
تخصص و وجود تأسیسات و امکانات کافی میباشد ،در نتیجه هزینته
نسهتاً قابل توجهی در زمینه سرمایهگذاری برای تولیتد ایتن محصتول
وجود دارد .از اینرو ،موفقیت در ایتن زمینته نیازمنتد وجتود متدیریت
اصولی واحدهای تولیدی میباشد و عدم وجود آگاهیهای مربوطته در
این زمینه ،ممکن است تولیدکننده را با مشکالت مختلف مواجه کرده
و یا حتی به مرز ورشکستگی اقتصادی نزدیک سازد ( .)26لتذا بههتود
وضعیت تولید و سوددهی این محصول ضتروری متیباشتد ،از ایتنرو
افزایش کارایی واحدهای تولید قارچ جهت حفظ بقا و ستودآوری ایتن
واحدها میتواند مفید باشد.

اولین گام جهت افزایش کارایی واحدهای تولیدی ،یتافتن روشتی
مناسب برای اندازهگیری آن میباشد ( .)59یکی از پرکاربردترین ایتن
روشها ،تکنیک تحلیل پوششی دادهها بوده که بدون نیتاز بته شتکل
خاصی از توزیع یا تتابع ریاضتی ،کتارایی نستهی واحتدها را محاستهه
مینماید ( .)24در زمینه بررسی کارایی واحدهای تولید قارچ با استفاده
از روش  ،DEAتا کنون مطالعاتی در داخل و خارج از کشتور صتورت
گرفته است که از جمله آن میتوان به مطالعه نادی و همکتاران ()53
اشاره نمود .ایشان کارایی فنی تولیدکنندگان قارچ خوراکی کشور را در
سال  5939محاسهه نموده است .بر استاس نتتایج ایتن مطالعته از 25
تولیدکننده نمونه ،با استتفاده از روش  3 CCRواحتد و بتا استتفاده از
روش  54 BCCواحد کارا بوده اند .صالحی ( )20جهت بررسی کارایی
انرژی تولیدکنندگان قارچ اصفهان در سال  ،5935کارایی فنی ،مقیاس
و فنی خالص این تولیدکنندگان را محاسهه نمودند .طهق نتایج مطالعه
ایشان ،سه معیار ذکر شده بهترتیب 37 ،34 ،و  33درصد براورد گردید.
قاسمی کردخیلی و همکتاران ( ،)25در بترآورد کتارایی تولیدکننتدگان
قارچ استان مازندران به این نتیجه رسیدند که مهمترین علت ناکارایی
این واحدها استفاده غیر بهینه از انرژی الکتریسیته بوده است .فرشاه و
همکاران ( )0کارایی انرژی تولیدکنندگان قارچ دکمهای در استان الهرز
را بررسی نمودند .در مطالعه ایشان ،میزان کارایی فنی ،فنی ختالص و
مقیاس ،بهترتیب برابتر بتا  7/316 ،7/311و  7/333بتوده استت کته
بیانگر بهینه بودن مقیاس تولیدکنندگان قارچ در این استان متیباشتد.
تایوو و همکاران ( ،)95با استفاده از روش  DEAکتارایی واحتدهای
تولید قارچ را در استان تای نگویان ویتنام متورد بررستی قترار دادنتد.
طهق نتایج این مطالعه میانگین کارایی با بازده ثابت و متغیر نسهت به
مقیاس بهترتیب  16و  39درصد بوده است.
اگرچه روش تحلیل پوششی دادهها ابزار قدرتمندی جهت بررستی
کارایی واحدهای همگون میباشد ،حساسیت باالی این روش به تغییر
مقدار دادههای ورودی و خروجی از اعتهار نتایج رتههبندی آن میکاهد
( .)54به نحویکه یک نوسان کوچتک در مقتادیر ورودی و خروجتی،
ممکن است تغییرات عمدهای در میزان کارایی و رتهتهبنتدی واحتدها
ایجاد کند ( .)57از اینرو عتدم قطعیتت و راههتای مواجهته بتا آن از
جنهههای اجتنا ناپذیر استفاده از الگوی  DEAمتیباشتد .تتا کنتون
رویکردهای مختلفی به منظور بررسی عتدم قطعیتت در متدل DEA
معرفی شده است .این رویکردها را میتتوان در پتنج دستته  DEAبتا
محدودیت شتان ( DEA ،)5CCDEAغیردقیتق (DEA ،)2IDEA
فتتازی ( DEA ،)9FDEAختتودپردازیشتتده ( )4BDEAو در نهایتتت

1- Chance Constrain DEA
2- Imprecise DEA
3- Fuzzy DEA
4- Bootstrap DEA
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 DEAاستوار ( )5RDEAطهقهبندی نمتود ( .)52روش  CCDEAبتر
این فرض استوار است که دادهها ماهیت تصادفی داشته و تابع توزیتع
آنها مشخص است .الگوی دیگری که در این زمینه استفاده میشود،
 IDEAمیباشد .از آنجاییکه در این رویکترد متدل  DEAبته متدل
غیرخطی تهدیل میشود ،یافتن جوا بهینه دشوار است .از محدودیت
روش  FDEAمیتوان به الزام چشمپوشی از بخشی از اطالعات روی
دادههای نامطمنن و پویتا شتدن متدل در صتورت وجتود تعتداد زیتاد
ورودیها اشاره نمود ( .)51الگوی  BDEAتوسط الگوریتم پیشنهادی
سیمار و ویلسون ( )5333بدست میآید که یکی از گامهای دشتوار در
ایتتن الگتتوریتم پیشتتنهادی ،یتتافتن ارزش مناستتب بتترای پارامترهتتای
هموارسازی بوده و سختی دیگر ،تکرارها در ایتن الگتوریتم استت .در
نهایت جهت دستیابی به نمرات کتارایی باثهتات و رتهتهبنتدی قابتل
اطمینانتر از ترکیب برنامهریزی استوار با مدل  DEAاستفاده گردیده
است ( 53و  .)27از جمله محاستن استتفاده از روش تحلیتل پوششتی
دادههای استوار ( )RDEAمیتوان به ارائه پاسخهای بهینه نقطتهای،
عدم التزام به آگاهی از توزیع دادهها و عدم چشتمپوشتی از اطالعتات
روی ضرایب عدم اطمینان اشاره کرد که به ترتیب مشتکالت موجتود
در روشهای  SDEA ،IDEAو  FDEAرا مرتفع مینماید (.)56
از پژوهشهای صورت گرفته در زمینته مقابلته بتا عتدم قطعیتت
توسط مدلهای تحلیل پوششی دادههای استوار در کشاورزی ،میتوان
به مطالعه مردانی نجفآبادی و تاکی ( )54در بررستی کتارایی انترژی
کشت محصول خیار گلخانهای در شتهر گلشتن ،اشتاره نمتود .نتتایج
مطالعه ایشان که حاصل از تکمیل  97پرسشنامه از گلخانههای سهزی
و سیفی در این شهر بوده است ،نشان داد ،گلخانهداران تحت بررستی
از کارایی باالیی در تولید این محصتول برختوردار هستتند و دو نهتاده
سوخت فسیلی و الکتریسیته از مهمترین عوامتل ناکتارایی واحتدهای
ناکارا بودهاند .همچنین مطابق با این مطالعه با افزایش احتمال انحراف
محدودیت از کرانه خود ،میزان هر سته معیتار کتارایی فنتی ،کتارایی
مقیاس و کارایی فنی خالص کاهش یافته است .مردانی نجفآبتادی و
همکاران ( ،)56نیز در مطالعه خود به ارزیابی کتارایی نخلستتانهتای
خرمتتای شهرستتتان اهتتواز پرداختنتتد .طهتتق نتتتایج مطالعتته ایشتتان،
تولیدکنندگان خرما در این شهرستان از مهارت بتاالیی در تولیتد ایتن
محصول برختوردار هستتند امتا در مقیتاس بهینته عمتل نمتیکننتد.
همچنین صهوحی و مردانی ( )22کارایی تولیدکنندگان گندم در ایتران
را مورد بررسی قرار دادند .نتیجه این پژوهش حتاکی از پتایین بتودن
میانگین کارایی این تولیدکنندگان حتتی بتدون درنظتر گترفتن عتدم
قطعیت بود .مردانی و ساالرپور ( )57نیز با استفاده از ای روش کارایی
فنی و مقیاس تولیدکنندگان سیبزمینی در  29استان کشتور را متورد
بررسی قرار دادند .بر اساس نتتایج ایتن مطالعته کته در ستال زراعتی
1- Robust DEA
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 2757- 2755صتتورت گرفتتته استتت ،میتتانگین کتتارایی فنتتی تولیتتد
سیبزمینی و کارایی مقیاس ،باال بوده است .مردانی و ضیائی (،)51

نیز از مدل تحلیل پوششی دادههای استوار جهت بررسی کتارایی
مزارع گندم آبی شهرستان نیشابور استفاده کردنتد.در تمتامی ایتن
مطالعات تغییر درجه محافظهکاری میزان کارایی را تغییر میدهد و بتر
طهق شهیهسازی مونت کارلو در همه مطالعه یاد شده ،نتایج حاصتل از
مدل  RDEAنسهت به نتایج مدل  DEAتطابق بیشتری بتا واقعیتت
داشته است .همچنین مقایسه دو روش  RDEAو  IDEAدر مطالعته
آتیسی و گلپینار ( ،)2نشان داد ،مدل استوار نتایج معتهرتری در بترآورد
کارایی زیتونکاران ترکیه داشته است .با توجه به نتایج این مطالعتات
استفاده از روش  RDEAدر مطالعات مربوط به کشاورزی که با عتدم
قطعیت بسیاری روبرو هستند ،پاسخهتای قابتل اتکتاتری ارائته داده و
بهتر میتواند به اتخاذ تصمیمات مناسب کمک نماید.
با وجود رشد چشمگیر صنعت تولید قارچ خوراکی در کشور و گذار
این صنعت از تولید سنتی به تولید صتنعتی ،هنتوز هتم بتا توجته بته
پتانسیل های موجود از جمله فراهم بودن نهادهها در داختل و شترایط
آ و هوایی سازگار ،این صنعت ،از جایگاه مناسهی در تولید برختوردار
نیست .لذا محاسهه کارایی تولیدکننتدگان قتارچ کشتور ،متیتوانتد بتا
شناساندن عوامل ناکارایی واحتدهای تولیتدی ،بته تصتمیمگیتری در
استفاده بهینه از منابع تولید کمک نموده و موجب بههود راندمان تولید
این محصول در کشور گردد .با عنایت به اهمیت موضوع و با توجه به
ایتن نکتتته کتته تتتاکنون مطالعتات انتتدکی در زمینتته بررستتی کتتارایی
تولیدکنندگان قارچ کشور ،صورت گرفتته استت ،در پتژوهش حاضتر،
کارایی نسهی تولیدکنندگان قارچ خوراکی استانهتای کشتور بررستی
میگردد .با توجه به اینکه نوسانات بازار برای فرآوردههای کشتاورزی
خصوصاً محصوالت فسادپذیر مانند قارچ خوراکی باال بوده و دادههای
مربوط به این محصتوالت نیتز معمتوال بته صتورت دقیتق گترداوری
نمیشوند ،نمیتتوان از روشهتای متتدوال تحلیتل پوششتی دادههتا
استتتفاده نمتتود .از ایتتنرو در ایتتن پتتژوهش از روش تحلیتتل پوششتتی
دادههای استوار استفاده خواهد گردیتد .الزم بته ذکتر استت ،تتاکنون
پژوهشی که به بررسی کارایی تولیدکنندگان قتارچ کشتور بتا در نظتر
گرفتن عدم قطعیتت در دادههتا پرداختته باشتد ،در مطالعتات صتورت
گرفته توسط محققان این پژوهش مشاهده نشده است.

مواد و روشها
تحلیل پوششی دادهها برای نخستین بار توسط چارنز و همکتاران
( )1بر مهنای چارچو نظتری فتارل ( )3ارائته گردیتد .در اینجتا فترم
مضربی الگو  CCRبا رویکرد نهاده محور و در نظتر گترفتن  nواحتد
تصمیمگیری m ،نهاده و  sمحصول تهیین میگردد (.)1
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که در آن  xو  yماتری نهادههای مورد استفاده و ستتاده تولیتد
شده توسط  DMUها است xij .مقدار نهاده iام واحد تصمیمگیری jام
و  yrjمحصول rام آن واحد تصمیمگیری میباشد .متغیرهای این الگو
u∈Rs×1و  v ∈ Rm×1هستتتند u r .و  v iبتتهترتیتتب وزنهتتای
محصتتوالت و نهتتادههتتا هستتتند .هتتمچنتتین  y roو  x ioمیتتزان
محصوالت و نهادههای واحد تحت بررسی را نشان میدهند .به دلیتل
اینکه مدل  CRSتأثیر مقیاس تولید بر کتارایی را نادیتده متیگیترد،
بانکر و همکاران ( )5334مدل  BCCرا معرفی نمودند که به آن مدل
کارایی فنی خالص (کارایی مدیریتی) نیز گفته میشتود .در واقتع ایتن
مدل با در نظر گرفتن بازده متغیر نسهت به مقیاس متیتوانتد کتارایی
تکنیکی و مقیاس را از هم جدا نماید .مزیت اصلی این مدل این است
که واحدهای ناکارا تنها با واحدهای کارای هتم انتدازه ختود مقایسته
میشوند ( .)9میتوان مدل  BCCرا به صورت رابطه ( )2نشان داد.
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کارایی مقیاس در واقع اثر مقیاس واحد تولیدی را بتر کتارایی آن
نشان میدهد .به عهارت دیگر ،کارایی مقیاس بخشی از عتدم کتارایی
واحدها را که مربوط به بهینه نهودن اندازه آنها است ،محاسهه میکند
و  DMUها جهت رسیدن به کارایی فنی کامل ،ضمن استفاده بهینته
از نهادهها میبایست در مقیتاس بهینته عمتل نماینتد .بنتابراین تنهتا
واحدی دارای کارایی فنی کامل است که هم از نهتادههتا بته صتورت
بهینه استفاده کند و هم در مقیاس بهینه اقدام به تولید نماید (.)25
همانطور که قهال اشاره گردید ،متدلهتای کالستیک  DEAبتا
فرض قطعی بودن میزان نهادهها و ستادهها ،اقدام به بررستی کتارایی
 DMUها با استفاده از دادههای اسمی میکنند و توانتایی برختورد بتا
عدم قطعیت در داده ها را ندارند .بته همتین دلیتل بتا توجته بته عتدم
قطعیت در دادههای واقعی ،الگوی  DEAباید در برابر تغییرات مقتاوم
گردد .در این پژوهش برای مقابله با عدم قطعیت در دادهها از تحلیتل
پوششی دادههای استوار بتر مهنتای رهیافتت برتستیماس و ستیم ()4
استفاده گردیده است که در زیر به معرفی اجمالی ایتن روش پرداختته
شده است.
تحلیل پوششی دادههای استوار

با توجه به اینکه نااطمینانی در دادهها جزء جدایی ناپتذیر دنیتای
واقعی خصوصأ فعالیتهای کشاورزی میباشد ،در این مطالعته فترض
میشود ،هم نهادهها و هم ستادهها تحت شرایط عدم قطعیت بتوده و
فقط دامنهای که این دادهها در آن قرار دارند مشخص است .بته ایتن
ترتیب نهادهها و ستادهها متعلق به بتازههتای  x ij  x ijL , x ijU و
 y rj   y rjL , y Urj در نظر گرفته شدهاند .الزم به ذکر است ،طتول
بازههای  xijو  yijتوستط ستطح عتدم قطعیتت معتین در دادههتا ()ε
مشخص میگردد که اندازه آن به وسیله محقق تعیین میشتود (.)22
بر این اساس میتوان همتای استوار مدل خطی  CCRرا بته صتورت
رابطه ( )4ارائه نمود.
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در اینجا  xijمقدار نهاده iام واحد تصمیمگیری jام و  yrjمحصتول
rام آن واحد تصمیمگیری میباشد u r .و  v iوزنهای محصوالت و
نهادهها و  u oمتغیتر بتازده بته مقیتاس استت کته استکالر و آزاد در
عالمتتت متتیباشتتد .هتتمچنتتین  y roو  x ioمیتتزان محصتتوالت و
نهادههای واحد تحت بررسی را نشان میدهند .چنانچه ذکتر گردیتد
کارایی فنی خالص بخشی از کارایی را که مربتوط بته مقیتاس واحتد
تولیدی است جدا مینمایتد .بنتابراین متیتتوان کتارایی مقیتاس را از
تقسیم کارایی فنی بر کارایی فنی خالص بدست آورد.
کارایی فنی خالص  /کارایی فنی = کارایی مقیاس
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در اینجا  xijمقدار نهاده iام واحد تصمیمگیری jام و  yrjمحصتول
rام آن واحتتد تصتتمیمگیتتری متتیباشتتد u r .و  v iنیتتز وزنهتتای
محصتتوالت و نهتتادههتتا هستتتند .هتتمچنتتین  y roو  x ioمیتتزان
محصوالت و نهتادههتای واحتد تحتت بررستی را نشتان متیدهنتد.
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همانطور که در این رابطه مشاهده میگردد .تابع محافظت غیرخطتی
 برای هر محدودیت به صورت جداگانه تعریتف شتده و تتابعی از
متغیرهای تصمیم و پارامتر  آن محدودیت میباشد .درواقع پتارامتر
 جهت تنظیم درجه محافظهکاری مدل بکار میرود و به آن بودجته
عدم قطعیت گفته میشود ( .)54به عهتارت دیگتر پتارامتر  میتزان
استواری مدل را در مقابل درجه محافظهکاری جوا تعدیل متیکنتد.
به این ترتیب دو متغیر   jy  y ,  yj و   jx  x , xj شرایط عدم
اطمینان را به مدل  DEAمتداول اضتافه کترده و بته محتدودیتهتا
کمک میکنند تا با وجود عدم قطعیت در دادهها ،به صورت امکانپتذیر
باقی بمانند.
x
y
اکنون با در نظر گرفتن مجموعههای  C jو ( C jرابطه  )1بته
عنوان تمامی حاالت وجود پارامترهای نامطمنن در هتر محتدودیت ،j
میتوان متغیرهای   jy  y ,  yj و   jx  x ,  xj را به صورت
رابطه ( )6نشان داد.
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در نهایت با سادهسازی رابطته ( )6و جاگتذاری آن در رابطته (،)4
میتوان فرم کلی مدل  RDEAرا بته صتورت رابطته ( )0بازنویستی
نمود (.)23
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 0, J j قرار میگیرد کته  J jتعتداد پارامترهتای نتامطمنن در
محدودیت  jمیباشد .بنابراین با تغییر مقدار پارامتر  در بازه صفر تا
تعداد پارامترهای نامطمنن میتوان به تحلیل حساسیت مدل پرداختته
و تأثیر سطح محافظهکاری بر قابلیتت اعتمتاد جتوا بهینته را متورد
سنجش قرار داد .هنگامی که  برابر صفر باشد ،هیچگونه محتافظتی
در مقابل عدم قطعیت صورت نخواهد گرفتت و نتتایج متدل  DEAو
 RDEAیکسان خواهد گردید .هنگتامی کته  برابتر  J jباشتد،
مدل به صورت کامل در مقابل عدم قطعیت محافظت متیشتود (.)23
مقدار پارامتر  خود تابعی از احتمال انحراف هر محدودیت از کتران
خودش است که بر اساس رهیافت برتسیماس و سیم ( ،)4مقتدار ایتن
پارامتر به وسیله رابطه ( )3تعیین میشود.

 j  1   1 1  Pj  n

که در اینجا Pj ،احتمال انحراف محدودیت  jاز کران خود n ،تعداد
پارامترهای نامطمنن در محدودیت  jو  تابع توزیع تجمعی گاوسی
استتتاندارد متتیباشتتد .بنتتابراین متتیتتتوان بتتا تغییتتر احتمتتال انحتتراف
محدودیتها ،تأثیر سطح محافظهکاری را بر قابلیت اعتماد جوا های
بدست آمده مورد سنجش قرار داد .نکته قابل توجه اینکه هنگامی که
 Pبرابر  5باشد  ،برابر صفر خواهد شد و هتیچگونته محتافظتی در
مقابل عدم قطعیت صورت نخواهد گرفتت و هنگتامی کته  Pبرابتر 7


U L
x
x
U
L
x
x
 j x ,  j  max   v r x ij  x ij   j   j  v x  x x  x x
  tj  tj j tj j
C xj r S y
 j



استوارسازی مدل اضافه شدهاند .در این متدل ،پتارامتر  بترای هتر
محدودیت بته صتورت مجتزا تعریتف متیشتود و مقتدار آن در بتازه

()3

y
j
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باشد  ،برابر  J jمیگردد .در این حالت مدل به صورت کامل در
مقابل عدم قطعیت محافظت میشود و نتایج مدل معادل نتتایج متدل
متداول خواهد گردید (.)29
چنانچه پیشتر بیان گردید ،جامعه آماری این مطالعه ،استانهای
تولیدکننده قارچ خوراکی در کشور میباشتد کته بتا توجته بته آمتار و
اطالعات موجود ،تمامی  95استان ایتران ،تولیدکننتده ایتن محصتول
هستند .دادههای موردنیاز در این پژوهش ،از سایت مرکز آمار ایران در
سال  )23( 5931استخراج شده است که شامل  3ورودی هزینه "کود
و مواد آلی"" ،بستتر"" ،ستموم و متواد ضتدعفونیکننتده"" ،استپان
(بذر)"" ،آ  ،برق و سوخت"" ،پرداختیها"" ،نیروی کار" " ،ستایر"
و خروجی "ارزش تولید" است .در ادامه توضتیح مختصتری در متورد
نهادهها و ستاده بکار رفته در این تحقیق و اهمیت آنها داده میشود.

y
o  ox  

o  1
r , i , j

z , p ,q  0
j rj ij

r , i

u r ,v  0
i

متغیرهای  p ،zو  qدر رابطه ( ،)0متغیرهتای هستتند کته جهتت

ورودیهای مدل

 -5هزینه بستر :با توجه به اینکه قارچ خوراکی نمیتواند به صورت
مستقیم از مواد آلی خاک تغذیه نماید ،میبایستت از کمپوستت
جهت تأمین مواد مورد نیاز در رشد قارچ ،استفاده نمتود .عتالوه
بر کمپوست ،خاک پوششی نیز تتأثیر بستیاری بتر عملکترد در
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واحد سطح قارچ دارد .این هزینه شامل هزینه صرف شده برای
کمپوست آماده و خاک پوششی است.
هزینته کتتود (کتود و متتواد آلتی) :ایتتن نهتاده میتتانگین هزینتته
کودمرغی ،کود ازته ،سنگ آهک ،سنگ گچ و مالس میباشتد
که در تهیه و یا بههود کمپوست استفاده میشوند.
هزینه مواد شیمیایی :در پرورش قارچ نیتز هماننتد تولیتد ستایر
محصوالت کشاورزی از سموم و مواد ضدعفونی کننده مختلفی
استفاده می شتود .ستموم استتفاده شتده از الکتل ،وایتتک و
موادشوینده ای مانند صابون شروع و به سموم شتیمیایی نظیتر
ماالتیون و دیازیتون ختم میشود .هزینه تهیه ایتن ستموم بته
همراه هزینه مواد ضد عفونیکنندهای که به منظور پیشگیری از
خسارات ناشی از عوامل بیماری زای خاک استفاده میگردد ،در
این نهاده گنجانده شده است.
هزینه اسپان :به بذر اولیه تولید قارچ ،اسپان گفته میشود که در
تهیه قارچ خوراکی از آن استفاده متیشتود .ایتن بتذر از تلقتیح
دانههای استریلشده غالت با میسیلیوم خالص تهیه میگردد.
هزینه انرژی :آ  ،برق و ستوخت سته عنصتر مهتم در تتأمین
رطوبت ،تنظیم دما ،نور و  ...در پرورش قارچ ختوراکی هستتند.
نفت سفید ،گازوئیل ،بنزین ،گتاز متایع و گتاز طهیعتی از جملته
سوختهایی هستند که در این واحدها استفاده میشود .مجموع
هزینه این سه فاکتور به عنوان نهاده هزینه انرژی استفاده شده
است
هزینه پرداختیها :هزینته تعمیترات جزئتی (شتامل ستاختمان،
ماشین آالت و وسایل نقلیه است) ،اجتاره ستاختمان ،ارتهاطتات
(پست ،تلفن و  ،)...حق بیمه های تجتاری ،لتوازم بستتهبنتدی،
کاغذ نوشتافزار و لوازم کم دوام و بتی دوام دفتتری ،ختدمات
کشاورزی ،خدمات حقوقی ،حسابرسی ،ستایر ختدمات کستب و
کار و مزدهای بانکی و سایر هزینه پرداختتیهتا در ایتن نهتاده
گنجانده شده است.
هزینه نیروی کار :به دلیل عدم وجود روش مکانیزه کاملی کته
تمام نیاز تولیدکننتدگان قتارچ ختوراکی را بترآورده کنتد ،اکثتر
عملیات قارچ خوراکی در سراسر دنیا بته صتورت دستتی انجتام
می گیرد و این مهم ،اهمیت وجود نیتروی کتار را در آن نشتان
میدهد.
سایر هزینهها :اخیراً تکنیکهای کشت در کیسههای پالستیک
استریلیزه شده به صورت گستردهای در حال توسعه استت و در
تولید قارچ خوراکی نیز استفاده میشود .کیسته کشتت و ستایر
هزینههای اضافی مربوط به این نوع کشت قتارچ ختوراکی بته
عنوان یک نهاده درنظر گرفته شده است.

خروجی مدل

ارزش تولید :در نهایت متوسط ارزش تولید قارچ خوراکی برای هر
یک از استانهای کشور به عنوان ستاده در این پژوهش در نظر گرفته
شده است.

نتایج و بحث
در این بخش نتایج بدست آمده از مدل تحلیل پوششی دادههتای
استوار مورد بحث قرار گرفته است .به این منظور توصیف آماری داده-
های استانهای تولیدکننده قارچ ،در جتدول ( )5ارائته گردیتده استت.
چنانچه در این جدول مشاهده میشود ،تفاوت میان ارزش تولید قارچ
خوراکی در بین استانهای کشور بسیار زیاد بوده و از حدود  9میلیتون
(استان هرمزگان) تا  690میلیون (استان الهرز) ریال متغیر است .درصد
ضریب تغییرات متناظر با این متغیتر هتم  523/47درصتد استت کته
پراکندگی متوسط ارزش تولید در استانهای کشور را نشان متیدهتد.
در بین نهادههای تولید نیز ،هزینه کود و مواد آلی و پت از آن متغیتر
سایر هزینهها به ترتیب با  953/45و  230/33درصد باالترین ضتریب
تغییرات را دارند .همچنین هزینه انرژی با اینکه پتایینتترین ضتریب
تغییرات را در بین سایر نهادهها دارد ،از نوسان باالیی برخوردار استت.
با توجه به اینکه تفاوت میان مقدار حداقل و حتداکثر و درنتیجته آن،
ضریب تغییرات تمامی دادهها ،نسهتاً باال است؛ بررسی عدم قطعیتت و
استفاده از مدلهایی که در مقابل آن مقاوم هستند ،ضروری به نظر میرسد.
با عنایت به ادبیات بهینهسازی استوار به روش برتسیماس و سیم
( )2774جهت بررسی اثر سطح محافظهکاری مدل بر میتزان کتارایی
واحدهای مربوطه ،نتایج مدل  RDEAبرای سطح عتدم قطعیتت ()ε
 57درصد و سه سطح احتمال 37 ،57 ،و  577درصد برآورد و مقایسه
گردیده است .نتایج حاصل از این مدل در جدول ( )2ارائه شتده استت
که برای سهولت کار ،واحدها با توجه به میتزان کتارایی بته  6دستته
واحدهای با کارایی کمتر از  ،7/6بین  7/6تا  7/0 ،7/0تا  7/3 ،7/3تتا
 7/3 ،7/3تا  5و واحدهای با کارایی  5تقسیم شده اند .هتمچنتین بته
منظور بررسی بهتر وضعیت کتارایی واحتدهای تحتت بررستی ،تعتداد
واحدهای موجود در هر دسته به همراه شاخصهای آماری آن در ایتن
جدول آورده شده است.
همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،هرچته محافظتهکتاری
مدل افزایش پیدا میکند ،از میانگین کارایی واحدها کاسته میشود .به
طتتوریکتته بتتا کتتاهش  Pاز  5بتته  7/3و  ،7/5میتتانگین کتتارایی
تولیدکنندگان قارچ از  39درصد به ترتیب به  33و  31درصتد کتاهش
یافته است .همچنین زمانی که  Pبرابر  5بوده و هیچگونته محتافظتی
در برابر عدم قطعیت دادهها صورت نمیگیرد 25 ،واحد دارای کتارایی
کامل بوده و هیچکدام از استانهای تولیدکننده قارچ کارایی کتمتتر از
 67درصد نداشتهاند.

مردانی نجف آبادی و همکاران ،تعیین کارایی و حد مطلوب استفاده از نهادههای تولید قارچ خوراکی تحت شرایط عدم حتمیت در ایران
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جدول  -1توصیف آماری ورودیها و خروجی استانهای تولیدکننده قارچ خوراکی (میلیون ریال)
)Table 1- Statistical Description of inputs and outputs of Provinces producing edible mushrooms (Million Rials

میانگین

حداقل

حداکثر

انحراف معیار

ضریب تغییرات

Average

Minimum

Maximu
m

Standard
deviation

Coefficient of
variation

113.07

3.09

637.85

145.19

128.40

51.46

0.50

313.84

72.22

140.34

3.24

0

56.82

10.34

319.41

0.68

0.001

5.66

1.07

157.67

0.35

0

2.32

0.65

186.98

3.77

0.33

17.40

4.32

114.54

5.20

0.26

28.84

6.54

125.82

18.74

0.46

114.38

25.82

137.79

1.22

0

18.97

3.52

287.89

مأخذ :یافتههای تحقیق

اما بتا کتاهش پتارامتر  Pبته  37و  57درصتد بته ترتیتب تعتداد
واحدهای کارا به  56و  55واحد کتاهش یافتته 2 ،و  4استتان کشتور
کارایی کمتر از  67درصد را نشان دادهانتد .ایتن امتر مهتین نتامطمنن
بودن نتایج مدل  DEAدر مواردی است که دادهها بتا عتدم قطعیتت
روبرو هستند .این نتایج با مطالعات مردانی نجفآبادی و ضتیائی ()51
و صهوحی و مردانی ( ،)22مطابقت دارد .الزم به ذکر است ،با توجه به
تفاوت میان حداقل و حداکثر کارایی واحتدها ،پتانستیل بتاالیی بترای
افزایش کارایی و درنتیجه سودآوری بیشتر واحدهای تولیدکننده قتارچ
وجود دارد .به طوریکه حتی در مدل  DEAمیان کمتترین و بتیش-
ترین میزان کارایی  93درصد تفاوت وجود دارد ،بنتابراین استتانی کته
کمترین میزان کارایی را دارد (استان تهران) ،با اصالح در روند تولیتد
خود میتواند تا  93درصد کارایی خود را بههود بخشتد .الزم بته ذکتر
است ،با کاهش احتمال انحراف محدودیت از کران خود ،دامنه کارایی
واحدها افزایش یافته و این استان جهت رسیدن به کارایی کامل در دو
سطح  Pبرابر  7/3و  ،7/5متیبایستت بتهترتیتب تتا  40و  12درصتد
کارایی خود را افزایش دهد .پ از استان تهران ،دو استتان خراستان
رضوی و سیستان بلوچستان به ترتیتب بتا  64و  63درصتد (در متدل
 ) DEAدارای کمترین کارایی فنی در تولید قارچ خوراکی هستند.
از آنجاییکه کارایی فنی ترکیهی از کارایی مقیاس و کارایی فنتی
خالص است ،محاسهه این دو معیار میتواند به یتافتن علتل ناکتارایی

نوع داده
Data

ارزش تولید

ستاده

Production Value

Output

بستر
Substrate

کود
Fertilizer

موادشیمیایی
Chemicals

اسپان
Span

انرژی

نهادهها
Input

Energy

پرداختیها
Payments

نیروی کار
Labour

سایر
Other

Source: Research findings

واحدها کمک نماید .از اینرو میزان کتارایی فنتی ،کتارایی مقیتاس و
کارایی فنی خالص در  ε=0.1و سه سطح  Pبرابتر بتا  37 ،57و 577
درصد به صورت نمودار  5ارائه شده است .طهق ایتن نمتودار در همته
سطوح احتمال ،کارایی فنی خالص (حتی با درنظر گرفتن عدم قطعیت
در دادهها) ،باال میباشد و به غیر از دو استان سیستان و بلوچستتان و
یزد ،این معیار در تمامی سطوح احتمال انحراف از کتران ختود تحتت
بررسی ،باالتر از  37درصد بوده است .این امر بیانگر مهارت متدیریتی
و آگاهی تولیدکنندگان قارچ از مقدار بهینه مصرف و روشهای تولیتد
این محصول است .در میان استانهای کشور ،استان یتزد بتا کتارایی
فنی خالص  63 ،00و  69درصد به ترتیتب در سته ستطح  Pبرابتر ،5
 7/3و  ،7/5کمترین میزان کارایی فنی خالص را داشتته استت و الزم
به ذکر است که این استان از لحاظ کارایی مقیاس ،در همه سطوح P
کامال کارا بوده است .بنابراین عدم کارایی فنی ایتن استتان بته دلیتل
کمهود دانش فنی و مدیریتی تولیدکنندگان قارچ در این استتان اتفتاق
افتاده است .قاسمی کردخیلی و همکاران ( )25نیز در بررستی کتارایی
تولیدکنندگان قارچ در استان مازندران ،کارایی فنی خالصی معتادل 30
درصد به دست آورده و به این نتیجه رسیدند که این واحدها از دانتش
و مهارت مناسهی برخوردارند.
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جدول  -2نتایج حاصل از برآورد کارایی فنی با درنظرگرفتن  ε=0.1و سطوح مختلف P
Table 2. Results of estimation of technical efficiency with ε=0.1 and different levels of P

فراوانی

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

ردیف

Frequency

Minimum

Maximum

Average

Standard deviation
)DEA (P=1

Coefficient of variation

Category

3
3
3
1
21

0.61
0.71
0.87
0.92
1

0.69
0.77
0.90
0.92
1

0.65
0.75
0.88
0.92
1

0.04
0.03
0.02

6.05
4.57
1.89

0

0

<0.6
0.6-0.7
0.7-0.8
0.8-0.9
0.9-1
1

31

0.61

1

0.93

0.12

13.34

جمع کل
)(Sum

)RDEA (P=0.8

2
4
2
3
4
16

0.53
0.62
0.76
0.81
0.93
1

0.57
0.69
0.79
0.89
0.99
1

0.55
0.66
0.77
0.84
0.97
1

0.03
0.03
0.02
0.04
0.03
0

5.32
4.78
2.25
5.01
3.02
0

<0.6
0.6-0.7
0.7-0.8
0.8-0.9
0.9-1
1

31

0.53

1

0.89

0.15

17.15

جمع کل
)(Sum

)RDEA (P=0.1

4
2
4
5
5
11

0.48
0.60
0.70
0.81
0.92
1

0.58
0.63
0.74
0.89
0.99
1

0.53
0.62
0.73
0.85
0.96
1

0.04
0.02
0.02
0.03
0.03
0

7.37
3.48
2.89
3.19
3.07
0

<0.6
0.6-0.7
0.7-0.8
0.8-0.9
0.9-1
1

31

0.48

1

0.85

0.17

20.32

جمع کل
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بنابراین با توجه به نمودار  5مهمترین علت ناکارایی فنتی ،بهینته
نهودن مقیاس تولید قارچ در کشتور متیباشتد و تنهتا راه رستیدن بته
کارایی از طریق بهینه نمودن مقیتاس تولیتد واحتدهای ناکتارا میستر
است .با توجه به نتایج برآورد کتارایی مقیتاس ،استتانهتای تهتران و
خراسان رضوی با  65و  64درصد (در  ،)P=1کمترین کارایی مقیتاس
را داشتهاند و با توجه به اینکه هر این استانها در تولید قارچ خوراکی
از لحاظ کارایی فنی خالص کامال کارا بودهاند ،علتت ناکتارایی آنهتا،
تنها کشت در مقیاس غیر بهینه بتوده استت .مردانتی نجتفآبتادی و
ضیائی ( )51نیز نشان دادند که میانگین کارایی فنی ختالص در تمتام
سطوح احتمال  Pو عدم اطمینان معین ،از میانگین کارایی فنی بیشتتر
است .محهان و همکاران ( )50نیز در مطالعهی ختود بته ایتن نتیجته
رسیدند که کارایی فنی خالص از کارایی مقیاس بیشتتر بتوده و علتت
اصلی ناکارایی فنی ،بهینه نهودن مقیاس واحدهای تولیدی است.

)(Sum

Source: Research findings

طهق نتایج ذکر شده ،برخی از تولیدکننتدگان قتارچ کتارا نهتوده و
میبایست با توجه به نحوه تولید واحدهای کتارا ،مصترف نهتادههتای
خود را اصالح کنند .لذا در جدول  9میانگین مقتدار واقعتی و مطلتو
نهادههای مصرفی و درصد تغییر مصرف بهینه نهادهها نسهت به مقدار
مصرف واقعی آنها برای  ε=0.1و در سطوح مختلف  Pارائه گردیتده
است .چنانچه در این جدول مالحظه متیگتردد ،بتیشتترین درصتد
تفاوت بین مصرف بهینه و مصرف واقعی ،در تمامی سطوح  Pمربتوط
به نهاده هزینه اسپان (بذر) است .بنتابراین ایتن نهتاده از مهتمتترین
دالیل ناکارایی تولیدکنندگان قارچ کشور میباشد .از آنجاییکته هتیچ
گونه ضمانت دائمی از بابت بذرهای خریتداری شتده از بیترون وجتود
ندارد ،برخی از واحدهای تولید قارچ ،درصدد خوداتکایی تولید بذر خود
برآمدهاند.

مردانی نجف آبادی و همکاران ،تعیین کارایی و حد مطلوب استفاده از نهادههای تولید قارچ خوراکی تحت شرایط عدم حتمیت در ایران
کارایی فنی
Technical Efficiency

232

1
0.95
0.9

کارایی فنی خالص
Pure Technical
Efficiency

کارایی

0.85

Efficiency

کارایی مقیاس
Scale Efficiency

0.8
0.75
P=0.1

P=1

P=0.8

شکل  -1میانگین کارایی فنی ،کارایی مقیاس وکارایی فنی خالص واحدها در  ε=0.1و سطوح مختلف P
Figure 1- The average of technical efficiency, scale efficiency and pure technical efficiencyof units at ε=0.1 and
different levels of P

بنابراین تفاوت در نحوه تأمین اسپان مورد نیاز متیتوانتد تفتاوت
زیادی در میزان کارایی واحدها ایجاد نماید .ستعیدی ( )21در بررستی
سودآوری گلخانههای تولید قارچ ایتران در بتازه زمتانی  27ستاله ،بتر
اهمیت خوداتکایی تولید بذر در سودآوری آنها تأکید نمودهاند .صتالح
و همکاران ( )26نیز در پژوهش خود نشان دادند که واحتدهای تولیتد
قارچ موفق در تهران  577درصد اسپان را خودشان تولید میکننتد ،در
حالی که واحدهای کمتر موفق تنها  40درصتد استپان ختود در ستال

 5930را تولید کردهاند .کمترین میزان درصد تغییرات بدستت آمتده از
مدل  RDEAنیز متعلق به نهاده هزینه بستر میباشد.
از دیگر نتایج ارائه شده در جدول  9متیتتوان بته تتأثیر احتمتال
انحراف محدودیت از کران خود بر درصد تغییر مصرف مطلو نسهت
به مصرف واقعی نهادهها اشاره نمود .طهق این جدول ،با کاهش  Pبتر
تفاوت میان مقدار واقعی و مطلو مصرف نهادهها افزوده میشود.

جدول  -3میانگین مقادیر واقعی و بهینه مصرف نهادهها و درصد تغییرات آنها نسبت به مقدار مصرف واقعی ،در سطح  ε=0.1و سطوح مختلف P
Table 3- The average of actual and optimal usage values and percent change over the actual value at the ɛ =0.1 and different
levels of P

واحد مقادیر میلیون ریال میباشد.
The unit of values is one Million Rials.

بستر

نیروی کار

پرداختیها

انرژی

اسپان

مواد شیمیایی

کود

سایر

Substrate

Labour

Payments

Energy

Span

Chemicals

Fertilizer

Other

51.383

18.510

5.200

3.784

0.349

0.678

3.192

1.226

44.106

15.542

4.089

3.102

0.111

0.474

1.135

0.417

-14.16

-16.04

-21.36

-18.02

-68.28

-30.12

-64.45

-66.00

39.181

11.774

3.450

2.805

0.078

0.408

1.228

0.540

-23.75

-36.39

-33.66

-25.88

-77.78

-39.86

-61.51

-55.94

38.573

11.507

3.150

2.721

0.073

0.399

1.209

0.513

-24.93

-37.83

-39.42

-28.10

-79.21

-41.12

-62.11

-58.11

مأخذ :یافتههای تحقیق

مقدار واقعی
Actual value

مقدار بهینه
Optimal value

P=1

درصد تغییرات
Percentage of
variation

مقدار بهینه
Optimal value

P=0.8

درصد تغییرات
Percentage of
variation

مقدار بهینه
Optimal value

درصد تغییرات
Percentage of
variation

Source: Research findings

P=0.1
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به عنوان مثال برای نهاده هزینه نیروی کار ،با کتاهش  Pاز 577
به  37و  57درصد ،درصد کاهش میتانگین مصترف مطلتو واحتدها
نسهت به میانگین مصرف واقعی آنها از  56/74درصتد بته  96/93و
 90/39درصد افزایش یافته است .مالحظه متیگتردد کته بتا کتاهش

احتمال انحراف محدودیت ،میانگین مصرف بهینهی نهادههتا کتاهش
یافته و لذا درصد تغییر مصرف نهادهها در حالت بهینه نسهت به حالت
واقعی افزایش و بر میزان ناکارایی افزوده شده است .نتایج ارائته شتده
در جدول  ،9با مطالعه مردانی نجفآبادی و ضیائی ( )51مطابقت دارد.
0.86
0.85
0.84
Efficiency

0.82

کارایی

0.83

0.81
0.80

ε=0.3

ε=0.1

ε=0.2

شکل  -2میانگین کارایی فنی واحدها در سطوح مختلف  εو P=0.1
Figure 2- The average of technical efficiency of units at different levels of ε and P=0.1
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پرداختیها
Payments

نیروی کار
labour

درصد کاهش نسبت به مقدار واقعی

70

سایر
Other

شکل  -3درصد کاهش مصرف نهادهها نسبت به مصرف واقعی در سطوح مختلف  εو P=0.1
Figure 3- percentage of reduction of inputs usage compared to the actual value at different levels of ε and P = 0.1

یکی دیگر از پارامترهای تأثیرگذار بر نتایج متدل  RDEAستطح
عدم قطعیت میباشد .به همین منظور نمودار میانگین کارایی واحتدها
و درصد کاهش مقدار بهینه نسهت به مقدار واقعی مصرف نهادهها ،در
سطوح عدم قطعیت متفاوت و  Pبرابر با 57درصد ،ترسیم شده استت.
با توجه به نمودار  2با افزایش ستطح عتدم قطعیتت از  7/5بته  7/2و
 7/9میانگین کارایی از  31درصد به  39و  32درصد کاهش متییابتد.
به منظور تحلیل حساسیت اثر سطوح عدم قطعیتت بتر درصتد تغییتر
میانگین مصرف مطلو نهادهها نسهت به میانگین مصرف در شترایط

واقعی نیز ،این آماره برای سطوح عدم قطعیت  27 ،57و  97درصتد و
سطوح مختلف  Pمحاسهه گردید که جهت خالصه نمودن توضتیحات
تنها اثر سطوح مختلف بتر ایتن آمتاره ،در ستطح  P=0.1بته صتورت
نمودار  9رسم گردیتده استت .همتانطتور کته در نمتودار  9مشتاهده
میشود ،در تمامی سطوح  ،εنهاده هزینته استپان بتیشتترین درصتد
کاهش نسهت به مقدار واقعی را داشتته استت کته بیتانگر ناکارامتدی
تولیدکنندگان قارچ در تهیه و استفاده از این نهاده میباشد .هتمچنتین
نهاده هزینه بستر کمترین درصد کاهش نسهت به مقتدار واقعتی را در

مردانی نجف آبادی و همکاران ،تعیین کارایی و حد مطلوب استفاده از نهادههای تولید قارچ خوراکی تحت شرایط عدم حتمیت در ایران

تمامی سطوح  εداشته است که بیانگر استتفاده بهینته تولیدکننتدگان
قارچ کشور از کمپوست و خاک پوششی میباشد .الزم به ذکتر استت،
با تغییر سطح عدم قطعیت میزان تفاوت میان مصرف بهینته و واقعتی
نهادهها تغییر می نماید که این امر بر اهمیت تعیین سطح عدم قطعیت
مناسب با شرایط موجود میافزاید.

نتیجهگیری و پیشنهادها
قارچ خوراکی نقش مهمی در غنی ساختن سهد مصرفی خانوادهها
از نظر کمی و کیفی دارد و روز به روز بر اهمیت آن افتزود متیشتود.
چنانچه تولیدکنندگان قارچ در کشور بتواند با کسب دانتش مناستب و
بههود نحوه تولید خود ،از نهادههای موجود حداکثر محصتول را تولیتد
کنند ،قیمت این محصول کاهش یافته و بر رفاه مصرفکننتدگان نیتز
افزوده میشود .در همین راستا ایتن پتژوهش بتا هتدف انتدازهگیتری
کارایی استانهای تولیدکننده قارچ در کشور و تعیین علتل ناکارامتدی
تولیدکننتتدگان ایتتن محصتتول انجتتام گرفتتته استتت .از آنجتتاییکتته
تولیدکنندگان در دنیای واقعی همواره با شرایط توأم بتا عتدم قطعیتت
روبرو هستند ،در این مطالعه سعی شده است ،با استفاده از مدل تحلیل
پوششی دادههای استوار از حساسیت مدل  DEAبه تغییر در دادههای
ورودی و خروجی کاسته و نتایج قابل اعتمادتری ارائته گتردد .جهتت
محاسهه کارایی فنی ،کارایی مقیاس و کارایی فنی خالص از  3ورودی
و  5خروجی ارزش تولید استفاده گردید .طهق نتتایج بدستت آمتده در
این پژوهش ،در تمامی سطوح احتمتال انحتراف محتدودیت از کتران
خود ،میانگین کارایی فنی خالص (مدیریتی) باالتر از  33درصد بوده و
از دو معیار کارایی مقیاس و کارایی فنی بیشتر بتوده استت .ایتن امتر
بیانگر دانش و مهارت تولیدکنندگان قارچ و مصرف بهینه نهادههتا در

222

تولید این محصول میباشد .بنابراین بیشتترین علتت ناکتارایی فنتی
بهینه نهودن مقیاس تولید بوده است .لذا به افرادی که قصتد ورود بته
این فعالیت را دارند ،توصیه میگردد ،اندازه بهینه واحد تولیتد را متورد
توجه قرار دهند .عالوه بتراین بته سیاستتگتذاران و ارائته دهنتدگان
تسهیالت مالی در بخش کشاورزی پیشنهاد میشود تا زمینته اعطتای
تسهیالت الزم در جهت توسعه واحدهای کوچک را تسهیل نمایند.
از دیگتتر نتتتایج ایتتن مطالعتته ایتتنکتته در تمتتامی ستتطوح  Pو ،ε
بیشترین درصد تغییر در مصرف بهینه نسهت به مقدار واقعی نهادهها،
مربوط به هزینه اسپان بوده است که بیانگر ناکارایی واحدها در تأمین
و مصرف این نهاده میباشد .با توجه به مطالعات پیشین نظیر صالح و
همکاران ( )26و سعیدی ( ،)21واحدهای سودآور در تولید قتارچ ،بتذر
مورد نیاز خود را تولید می کنند .لذا کسب دانش و مهارت در تولید بذر
و خوداتکایی در تهیه آن میتواند  ،ناکارایی واحدها را تتا حتد زیتادی
کاهش دهد .در انتها با توجه به اینکه سطح عدم قطعیتت بتر نتتایج
کارایی و سطح بهینه نهادههتا تتأثیر بستیاری دارد ،انجتام مطالعته در
زمینه سطح مناسب عدم قطعیت با توجه به شرایط واقعی تولید قتارچ
در کشور ،میتواند بر اعتهار نتایج مدل  RDEAبیافزاید.

سپاسگزاری
این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی بتا عنتوان " تعیتین کتارایی
قارچ خوراکی در استانهای کشور با استفاده از تحلیل پوششی دادههتا
در شرایط عدم حتمیت" به شماره  335/57بوده کته بتدین وستیله از
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشتاورزی و منتابع طهیعتی
خوزستان تشکر و قدردانی میشود.
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Introduction: The cultivation of edible mushrooms is expanding rapidly due to its nutritional and medicinal
values as well as its economic benefits. However, lack of knowledge and principled management may cause
many problems for producers or even bring them closer to the bankruptcy brink. The first step to improve the
efficiency of units is finding an appropriate method to measure it. Data Envelopment Analysis (DEA) is one of
the methods that is widely used to evaluate the relative efficiency of a homogenous set of DMUs. Despite the
many advantages of this model, the high sensitivity of DEA to even a small change in the data reduces the
validity of its results. In fact the conventional DEA assumes that input and output data are without any deviation.
However, the observed values of the input and output data in real-life problems are sometimes imprecise or
vague. So In this paper, to deal with uncertainty in data the linear robust optimization framework of Bertsimas
and Sim (2004) was used to compare technical efficiency of Iranian mushroom-producing provinces and
determine the optimum use of inputs.
Materials and Methods: According to the purpose of this study, a robust data envelopment analysis
(RDEA) model with imprecise inputs and outputs was used. The method is based on the robust optimization
approach of Bertsimas and Sim (2004) which with the introduction of the conservative parameter (Γ) for each
constraint, adjusts robustness in an optimisation model against the level of conservatism of the solution. The
value of Γ is dependent on the maximum probability of constraint violation (p) and numbers of uncertain data in
every constraint (n). So this RDEA model allows adjustment of level of robustness of the solution to trade-off
between protection against constraint violation and conservatism of efficiency scores. In order to estimate the
models, the GAMS software was used and related data was gathered from Statistical Center of Iran.
Results and Discussion: In this paper to distinguish the causes of technical inefficiency, pure technical
efficiency and scale efficiency were measured. According to the results of this model, at all levels of P, the pure
technical efficiency was higher than the scale efficiency and technical efficiency, and its value was higher than
98% in all cases. This indicates that mushroom producers have a high level of knowledge and skills in this field
and shows that the cause of low technical efficiency of the producers is their non-optimal scale. In addition,
according to the results of both RDEA and DEA models, the most important input that has caused the
inefficiency of the units is the "seed cost" input and with optimal use of this input, the cost of that can be reduced
by about 70% (in ε=0.1 and P=1). Another result of this study is that with the reduction of the Probability of
constraint violation, the rate of technical efficiency has decreased. For example in ε=0.1, if P is reclined from 1
(no protection against uncertainty) to 0.8 and 0.1, the average technical efficiency is reduced from 93% to 89%
and 85% respectively. Also when ε is increased from 10 to 20 and 30 percent (in P=0.1) the average technical
efficiency is reduced from 85 to 83 and 82 percent. On the contrary by reducing P, the percentages of reduction
compare to the actual value is increased. For instance by reducing P from 1 to 0.8 and 0.1 the percentages of
reduction of "seed cost" are decreased from 70% to 78% and 80% respectively. This results highlights the
importance of using RDEA models to more conformity of the results to the real world.
Conclusion: Based on the results the low technical efficiency of the producers is because of their nonoptimal scale. Therefore, it is recommended to consider the optimal size unit for those who want to enter this
activity. On the other hand, the policymakers should improve access to facilities so the small units could enlarge
their unit if it's necessary. Also considering the experience of successful mushroom farms, self-reliance in
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production of mushroom seeds can greatly reduce inefficiency of the units. Eventually considering that the level
of uncertainty has a great impact on the efficiency results and the optimal level of inputs, future researches on
the appropriate level of uncertainty according to the real conditions of production can improve the results of the
RDEA model.
Keywords: Data envelopment analysis, Input-oriented efficiency, Mushroom, Robust optimization
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تأثیر حمایتهای دولتی در توسعه بازاریابی مرغ سبز
پریسا طالبی -1مریم امیدی نجف آبادی -*2فرهاد

لشگرآرا3
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چکیده
مسئله غذا و امنیت غذایی یکی از اساسیترین چالشهای جمعیت رو به افزایش دنیاست .نگرانی از آثار مصرف آنتی بیوتیک در پرورش طیور رو به
افزایش است و استفاده کمتر از آنتی بیوتیکها و پرورش مرغ سبز میتواند نقش مهمی در ارتقاء سالمت جامعه ایفا کند .در نتیجه باا افازایش فرهنا
استفاده از غذای سالم در جامعه و از طرف دیگر صرفه اقتصادی بلند مدت و کاهش هزینههای درمان برای دولت ،توسعه بازاریابی آن امری ضروری به
نظر میرسد .در این راستا هدف مقاله حاضر به دنبال آگاهی از تاثیر حمایتهاای دولات در توساعه بازاریاابی مارغ سابز و میازان مشاارکت دولات در
برنامههای اجتماعی مرتبط با بازاریابی مرغ سبز میباشد .مطالعه حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به شیوه کمی انجام شد .روش تحلیل مورد استفاده در
این مطالعه ،همبستگی میباشد .جامعه آماری این تحقیق  052نفر از کسانی هستند که در زمینه بازاریابی مرغ سبز به طریقی اطالعات و دخالات دارناد
که برمبنای فرمول کوکران ،حجم نمونه  052نفر برآورد شد .دادههای تحقیق از طریق پرسشنامه جمعآوری گردید؛ در ایان راساتا روایای محتاوایی آن
توسط اساتید و متخصصان تأیید و پایایی آن با استفاده از پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و تتای ترتیبی ،مقدار  ٪49برآورد گردیاد .نتاایج
حاکی از آن است که حمایتهای مالی دولت ( ،)27.5تسهیل صادرات و کنترل واردات ( )27.0و اطالعرسانی از طریق دولت ( )2795بر توسعه بازاریاابی
مرغ سبز تاثیر مثبت و معناداری داشتهاند و حمایتهای مالی دولت بیشترین تاثیر را در توسعه بازاریابی مرغ سبز داشته است .از ایان رو اقاداماتی مانناد
تخصیص اعتبارات هدفمند ،جذب سرمایهگذاران خارجی ،حمایت از برندسازی این محصول ،فرهن ساازی از طریاق تبلیغاات و برگازاری برناماههاای
آموزشی در جهت باال بردن توانایی کنشگران در تولید ارگانیک پیشنهاد شده است.
واژههای کلیدی :بازاریابی سبز ،حمایت دولت ،محصول سبز
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بررسیهای علمی نشان میدهد در دهههاای اخیار باا گساترش
تکنولوژی و افزایش مصرف افزودنیها ،آفتکشها ،آنتیبیوتیکهاا و
هورمونها در تولید مواد غذایی در کشورهای درحال پیشرفت ،اثارات
سوء و انکارناپذیری بر سالمت انساانهاا باه وجاود آماده اسات (.)9
اماروزه در کشاورهای پیشارفته ،مهاامتارین شااخص بارای انتخاااب
محصول کشاورزی ،کیفیت و ساالمت آن محصاول اسات .از ساوی
دیگر تولیدکنندگان به این باور رسایدهاناد کاه بارای رقابات در باازار
جهانی و بازاریابی بهتر و حضور در این بازار راهی جز تولید محصاول
سالم نیست ( .)0یکی از حیطههای بازرگانی کاه در مساا ل محیطای
 0 ،0و  -3بهترتیب دانش آموخته دکتری و دانشیاران گروه اقتصاد ،ترویج و آماوزش
کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
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بحث زیادی را در مطبوعات به خود اختصاص داده بازاریابی سبز است
(.)02
از جمله محصوالت سبز که مورد توجه مسئولین قرار گرفته است
تولید مرغ سبز میباشد .امروزه بهبود کیفیت فرآوردههای خام دامای و
تولید غذای سالم در راستای تامین امنیت غذایی ،باه عناوان یکای از
اهداف راهبردی سازمانها و تولیدکنندگان محصوالت غذایی ساازگار
با محیط زیست مطرح میباشد .در همین راستا تولید محصوالت بدون
آنتیبیوتیک با تاکید بر جانشینی آن با مواد با منشا گیاهی در تغذیه ،و
برنامه پیشگیری از بیماریها در محصاوالت حیاوانی از جملاه طیاور
صنعتی مطرح و عملی گردیده است .تولید مرغ ارگانیک در ایاران باه
دلیل پیچیده بودن فرآیند تولید نیاز باه یاک بساتر مناساب دارد کاه
ممکن است این بسترسازی چند سال به طول بینجامد ولی نخساتین
گام برای تولید مرغ ارگانیک ،تولید مرغ بدونآنتی بیوتیک است که با
عنوان مرغ سبز نامگذاری و به فروش میرسد (.)30
بر خالف نظر بسیاری از افراد مرغ سبز با مارغ ارگانیاک کاه در
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چرخه تولید آن از مزرعه کشت ذرت تا کشتارگاه بادون دخالات ماواد
شیمیایی است ،بسیار متفاوت است ( .)39در طول دوران پرورش مارغ
سبز تنها فقط ماده آنتیبیوتیکی به مرغ تزریق نمیشود ،زیارا بقایاای
آنتیبیوتیک در گوشت طیور پارورش داده شاده بااقی مایماناد و باا
مصرف این نوع مرغها وارد بدن انسان میشود کاه معماوال صادمات
جبرانناپذیری مانند بروز مقاومت میکروبی در عوامال بیمااریزا باین
انسان و دام ،کاهش اثربخشی درمانها ،سرطانها ،صدمه به سیساتم
دفاعی بدن و بیماریهای سیساتم عصابی و ...را در آیناده باه جاای
میگذارد ( .).بنابراین سازمان دامپزشکی مرغهای مرغاداریهاایی را
که مرغ بدون آنتیبیوتیک پرورش میدهند را در نوبتهاای مختلا
آزمایش میکند و بعد از تایید این مطلب به مرغ تولید شده نشان مرغ
سبز داده میشود ،ولی این مرغ تولید شده هرگز نمیتواند نشان مارغ
ارگانیک دریافت کند ( .)30مرغدارانی که تصمیم به پرورش مرغ سبز
میگیرند باید دامپزشکی را از این اقدام مطلع نمایند تا قبال از جوجاه
ریزی سالن ،توسط این سازمان بازرسی و مرغداران از لحاظ اطالعات
فنی توجیه شوند.
از آنجا که صنعت پرورش طیاور نقاش مهمای در سابد مصارفی
خانوارهای ایرانی دارد و با توجه به اهمیت محصاول سابز در کشاور،
بررسی بازاریابی این محصول و عوامل مؤثر بر آن امری مهم است .با
توجه به تحقیقات در این زمینه تولیدکنندگان و کنشاگران باه جهات
مزیت رقابتی و تولید محصول سالم گرایش مثبتی به توساعه بازایاابی
مرغ سبز و تولید آن داشتهاند؛ اما عالرغم ظرفیتهای باالی ایران در
تولید اینگونه محصوالت ،بازاریابی مرغ سبز در سالهای اخیر تنها در
جهت تولید 0میباشد ولی در زمینه بستهبندی ،توزیع ،0قیمتگذاری 3و
تبلیغات 9که رکن اساسی توسعه بازاریابی محسوب میشاوند اقادامات
جدی صورت نگرفته است؛ این ضع اساسی ناشی از فقادان اطاالع
رسانی و آموزش میباشد .همچنین به جهت بااال باودن هزیناههاای
تولید ارگانیک و کمبود نیروی متخصص و سیاستهای دولتی ،راهکار
مناسب جهت افزایش چشمگیر تولید و کیفیت در جهت فرآیند مناسب
ارایه نشده است ( 0و  .)03ایان روناد تاا جاایی اسات کاه در برخای
استانها مانند استان خوزساتان ،خراساان ،اراک ،البارز و ...منجار باه
توق تولید یاا کااهش تولیاد ایان ناوع محصاول شاده اسات و یاا
تولیدکنندگان و کنشگران این زمینه بعد از چند دوره جوجه ریزی مرغ
سبز به دلیل جبران ضررهای ناشی از مشکالت پیش آماده در طاول
دوره پرورش ،مجبور به فروش این محصول با ناام مارغ معماولی در
بازار شدهاند (.)03
در ایران به دلیل پراکنده بودن تعاداد کنشاگران فعاال در زمیناه
1- Product
2- Place
3- price
4- promotion

تولید و بازاریابی محصول سبز و همچنین فقدان حمایتهاای دولتای
آمار رسمی و دقیقی از کسانی کاه واقعاا باه بازاریاابی سابز مشاغول
میباشند در دسترس نیست ( .)03اما به طور کلی در حال حاضر 052
واحد در سراسر کشور در زمینه پرورش مرغ بدون آنتیبیوتیک مشغول
هستند و  03استان زیر ساختهای الزم برای تولید مارغ سابز را دارا
میباشند؛ که این مقدار در مقایسه با  0.هزار واحد تولید مرغ معمولی
در سطح کشور ،مقدار ناچیزی میباشاد ( .)30بار اسااس آماار جهااد
کشاورزی در حال حاضر تقریبا  0/.میلیون تن گوشت مرغ در کشاور
تولید میشود که حدود  5درصد آن مرغ سبز است؛ ایان مقادار بارای
سالمت جامعه بسیار ناچیز میباشد و نیازمناد راهکاار مناساب جهات
افزایش چشمگیر تولید و بازاریابی این محصول است (.)03
با وجود تمام اثرات زیانبار آنتیبیوتیکها بار بادن در دراز مادت،
این محصول بازارپسندی مناسبی در بازار نادارد .درحقیقات بازاریاابی
مرغ سبز و سازماندهی توزیع آن بسیار ضعی است ،در نتیجاه باعاث
میشود تولیدکنندگان توانمند و یا در حال گذار به سامت تولیاد ایان
محصول نیز ،قادر به ریسکپذیری در این زمینه نباشاند ( .)0از جملاه
مشکالت در زمینه بازاریابی مرغ سبز ،تفاوت قیمت  52درصدی مارغ
سبز با مرغ معمولی است .این گرانی قیمت باعث مایشاود تاا تقاضاا
کمتر شود .بیتردید یکی از عوامل کااهش قیمات ،افازایش تولیاد و
تقاضاست ()0؛ زیرا با افزایش تقاضای مصارف کنناده ،دفعاات تولیاد
مرغ سبز در سال افزایش ماییاباد ،در نتیجاه هزیناه سار باار ثابات
مرغداری به ازای هر کیلاوگرم مارغ سابز (اجااره ،کاارگر ،بیماه و)...
کاهش یافته و به دنبال این کاهش هزینه ثابت ،اختالف قیمات باین
مرغ سبز و مرغ معمولی نیز کاهش مییابد؛ در نتیجه با اطالعرسانی و
فرهن سازی بیشتر میتوان تقاضای عمومی را افزایش داد (.)0
از طرفی هایچ حمایات مشاخص و مادونی در ارا اه تساهیالت،
نهادهها و سایر موارد وجود ندارد و دولت میان کنشگران مارغ سابز و
مرغداران معمولی هیچ تفاوتی قا ل نمیشاوند .در صاورتی کاه بایاد
برای تولید مرغ سبز ،یارانه ها و تسهیالت خاصی داده شاود ( .)0چارا
کااه تولیدکنناادگان ماارغ ساابز در راسااتای سااالمت جامعااه فعالی ات
مینمایند .اساتفاده از آنتایبیوتیاک و داروهاای شایمیایی در صانعت
مرغداری نامناسب است و پسماند این داروها در بدن مارغ مایتواناد
اثرات نامطلوبی بر سالمت انسانها به عنوان مصرفکننده داشته باشد
و از آنجا که هزینههای عمومی درمان بر عهده دولتهاست ،بناابراین
فرهن مصرف مرغ سبز در رژیم غاذایی بایاد جاایگزین مارغهاای
عادی شاود تاا هام باعاث ساالمت عماومی جامعاه شاود و هام از
هزینههای سنگین دولت در آینده بکاهد.
از طرف دیگر مهمترین مانع استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده در
صاانعت ماارغ ساابز و ارزآوری مناسااب ،وضااع قااوانین صااادراتی و
تصمیماتی است که مانع استمرار صادرات میشود .استمرار صادرات و
عمل به تعهد ،موضوعات پراهمیتای هساتند کاه بار اسااس قاوانین

طالبی و همکاران ،تأثیر حمایتهای دولتی در توسعه بازاریابی مرغ سبز 642
تجاری باید به آنها عمل شود .هم اکنون کشور ترکیه بازار صاادراتی
که روزی متعلق به ایران بود را با محصاوالت کام کیفیات تصااحب
کرده است چراکه با تمام مشکالت ،تعهدات خود را انجام مایدهاد و
استمرار صادارت را حفظ میکند ( .)09در کشاورهایی مانناد برزیال و
ترکیااه نااه تنهااا مشااو هااای صااادراتی و شاارایط بهتااری باارای
صادرکنندگان در نظر میگیرند ،بلکه تولیدکنندگان ملزم باه پرداخات
بهره بانکی سنگینی نیستند؛ همین موارد باعث میشود تا قیمت تماام
شده تولیدات داخلی باال رفته و توان رقابت با دیگر کشورها را نداشته
باشیم ( .)05بنابراین فقدان استانداردهای صاادراتی مناساب باا باازار
جهانی ،قوانین صادراتی پایدار و برندسازی در این زمینه ،مانع استمرار
صادرات و در نتیجه باعث پیامدهای منفی در تولیاد و بازاریاابی ایان
محصول شده است (.)09
با توجه به مشاکالت پایش رو در زمیناه بازاریاابی مارغ سابز و
نداشتن حمایتهای الزم مسئوالن و اطالعات کاافی در ایان زمیناه،
کنشگران قادر به ریسکپذیری در زمینه بازاریابی مرغ سبز نمیباشند.
در همین راستا ،با توجه به اثارات منفای مقاومات آنتایبیاوتیکی بار
سالمت جامعه ،نیازمند توجه و حمایت بیشتر دولت به بازاریاابی مارغ
سبز میباشد ،حمایتی که بتواند از هزینههای سنگین آتی تحمیل شده
بر سالمت جامعه جلوگیری کند ()05؛ و هم اینکه کنشگران در زمینه
بازاریابی این محصول در مسیر درست گام بردارند.
از آنجا که تاکنون مطالعات محدودی در زمینه بازاریاابی سابز در
کشور انجام شده است ،و در هیچ کدام به طور اختصاصای باه نقاش
دولت و مولفههای تاثیرگذار آن پرداخته نشده است .در هماین راساتا،
در این مطالعه تالش شده است تا با بکارگیری فاکتورهای پیشبینای
کننده حمایت دولت ،توسعه بازاریابی سابز ماورد بررسای قارار گیارد.
نتایج این پژوهش میتواند در برنامهریزی جهت تشاویق کنشاگران و
شناخت مولفههای حمایتی تاثیرگذار بر بازاریابی سبز از طارف دولات
مؤثر باشد .همچنین تاکید بر نتاایج ایان تحقیاق مایتواناد عملکارد
اقتصااادی کنشااگران ،عملکاارد بااازار ،کیفی ات خاادمات و در نتیجااه
سودآوری بلند مدت آنها را تحت تاثیر قرار دهد ()00؛ چرا کاه تولیاد
مرغ سبز از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه و ساودآوری بیشاتری را
برای مرغداران به همراه دارد ،همچنین باعث اشتغالزایی افراد توانمند
و در نتیجه رشد اقتصادی جامعه را در بر خواهد داشت ( .)00از طارف
دیگر باعث باال بردن مسئولیت اجتماعی شرکتها و جامعه مایشاود
که گامی مهم در راستای تحقق سالمت افراد و ارتقا فرهن اساتفاده
از غذای سالم در جامعه است (.)00
از جمله مطالعات علمی در زمینه بازاریابی سبز میتوان به کاوهن
و همکاران ( )5اشاره نمود که در مطالعات خود گزارش دادند حمایات
مالی دولت و استفاده از یارانههای دولتی باعث تولید بیشتر محصوالت
سبز میشود .یینگوان و همکاران ( )3.در مطالعه خود عنوان میکناد
حمایت مالی ،یاراناههاای دولتای و مشاو هاای مالیااتی ،تخصایص

اعتبارات و افزایش بودجه در زمینه اطالعرسانی در ارتقا فنااوریهاای
سبز موثر میباشد .صندوقی و همکاران ( )32در تحقیق خود نشان داد
عوامل فرهن سازی و تبلیغات ،تقویت کاناالهاای توزیاع و فاروش،
حمایتهای مالی و اعتباری ،بازرسی و نظارت ،برنامههای آموزشای و
ترویجی جهات اطاالعرساانی و تساهیالت گارفتن گاواهی ،لوگاو و
برندسااازی جهاات صااادرات بااه ترتی اب اصاالیتاارین و مهاامتاارین
پیشرانهای توسعه بازار محصوالت ارگانیک هستند .عاالوه بار ایان،
نتایج پژوهش لیمین و یانکین ( )02نشان داد بکاارگیری سیاسات
یارانه دولت ،نه تنها باعث توسعه محصوالت سبز مایشاود بلکاه باار
مالی را برای دولت کااهش مایدهاد .باه عباارت دیگار باا افازایش
سرمایهگذاری بر روی محصوالت سبز ،اطالعرسانی و آگاهی زیسات
محیطاای و همچنااین اسااتفاده از تکنولااوژیهااای ساابز ،ریسااک
سارمایهگاذاری در بااازار کمتار و در نتیجاه باعااث بهباود اسااتفاده از
یارانههای دولتی میشود .همچنین نتایج تحقیاق طاالبی و همکااران
( )33نشان داد حمایتهای دولت بر روی رفتار بازاریابی سبز تاثیرگذار
است و در میان حمایتهای دولت ،تسهیل صاادرات و کنتارل واردات
بیشترین تاثیر را دارد .در ادامه گویهها و ابعااد متغیرهاای تحقیاق باا
استفاده از پیشینه تحقیق استخراج گردید که در جادول  0جماعآوری
شده است .در نتیجه هدف کلی از این مطالعه ،تاثیر حمایتهای دولتی
در توسعه بازاریابی مرغ سبز است .اهداف اختصاصی این مطالعه نیز به
شرح زیر میباشد:
 )0شناسایی برخی از ویژگیهای شخصی و حرفاهای کنشاگران
مرغ سبز؛
 )0بررسی تاثیر حمایتهای مالی دولت بر توسعه بازاریاابی مارغ
سبز؛
 )3بررسی تاثیر تسهیل صادرات و کنترل واردات محصاوالت بار
توسعه بازاریابی مرغ سبز؛
 )9بررسی تاثیر اطالعرسانی بر توسعه بازاریابی مرغ سبز.
بر این اساس فاکتور های پیشبینی کننده حمایتهاای دولتای و
اثر آنها بر توسعه بازاریاابی مارغ سابز در قالاب چاارچوب مفهاومی
تحقیق در شکل  0آورده شده است.
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 چارچوب نظری تحقیق-1 شکل
Figure 1- Theoretical research model

 گویههای متغیرهای پنهان تحقیق-1 جدول
Table 1- Latent variables items
X

گویهها

X1

استفاده از دان طبیعی و ارگانیک

Items

منابع
References
(19,25)

Use of natural and organic grains
X2

تولید مرغ سبز

X4

GP Product

X3

تقویت سیستم ایمنی
Strenghten the immunity system

تولید محصول با ضریب تبدیل پایین
Products with a low conversion factor

تولید محصول سالم با آلودگی محیطی کمتر
Healthy products with less environmental pollution

X5

تولید محصول با رعایت صرفه جویی در انرژی

X6

ایجاد روابط با خریداران مرغ سبز

GP
Pri
ce

قیم
ت
مرغ
سبز

Energy saving products
Develop relationship with green poultry customers

(19,13)
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X7

تعیین قیمت منصفانه

X8

نزدیکی قیمت محصول به سایر مرغهای سبز

Fair pricing
The price of the product is the same as other green poultry
X9

ارا ه محصول خوب در برابر مبلغ پرداختی
Offer a good product at a reasonable price

X10

تمرکز بر فروش بلند مدت

X11

استفاده از برچسبهای محیط زیستی

Focus on long-term sales
(25,6)

Use environmental labels(Ecolabels)

X14

تبلیغ مرغ سبز

X13

GP promotion

X12

ارا ه تصویر دوستدار محیط زیست
Provide an eco friendly image

استفاده از محرکهای تشویقی
Use of incentive stimulus and social rewards

ترویج سبک زندگی سبز از طریق تبلیغات
Promote a green lifestyle through advertising

X15

استفاده از ابزارهای تبلیغاتی درون فروشگاهی
Use in-store marketing tools

X16

بستهبندی سازگار با محیط زیست

(31)

X18

GP Place

X17

توزیع مرغ سبز

Eco-friendly packaging

تمرکز بیشتر بر بازار بینالمللی
Focus on the international market

استفاده از ناوگان حمل و نقل جدید با آالیندگی کمتر برای محیط زیست
Use of new transportation with less pollution for the environment

X19

سوختهای سبز یا سوختهای جایگزین

X20

وامهای بانکی و تامین نقدینگی مورد نیاز

Green fuels
Bank funds
X21

حمایت مالی

X23

تخفی ها و معافیتهای مالیاتی برای تولیدکنندگان چنین محصوالتی
Financial support

X22

(21,5,33,36,20,
22,17,3,26)

X24

Tax exemptions for producers

تخصیص نرخ یارانه برای کاهش قیمت سبز در جهت تشویق مصرف کنندگان به خرید این محصوالت
Allocating subsidies to reduce green price to encourage consumers to buy these
products

تخصیص نرخ یارانه برای تولید این محصوالت
Allocating subsidies for the green poultry production

حمایت دولت از تحقیقات و توسعه در زمینة بازاریابی مرغ سبز
Governmental support for research and development in the field of green poultry
marketing

X27
X28
X29

تسهیل صادرات کنترل واردات

X26

Export facilitation and import
control

X25

وضع استانداردهای بینالمللی صادراتی برای مقابله با ناپایداری فعالیتهای اقتصادی

(27,3,30,33)

Establish international export standards to deal with the instability of economic
activities

حمایت دولت و قوانین آن از تولید محصول
Governmental support for green poultry products

مالیات و عوارض گمرکی کمتر جهت صادرات
Less taxes and customs duties on exports

ارا ه مشو های صادراتی از طرف سازمان توسعه تجارت برای صادرکنندگان
Provide export incentives by the Trade Promotion Organization for exporters

تقویت برندسازی این محصوالت و ثبت بینالمللی برند در جهت تسهیل صادرات

X31

Awarenes
s

X30

اطالع رسانی

Strengthen the branding of these products to facilitate exports

ایجاد بستر الزم برای اطالعرسانی و فرهن سازی برای تولید محصول
Creating a platform for culture awareness

اطالعرسانی از این تولیدات از طریق رسانههای موثر و با نفوذ مانند تلویزیون
Inform about these productions through effective media such as television

(35,28,33,17,3
0,3,26)
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X32

آموزش مرغداران عالقهمند و متخصص
Training interested and specialized poultry farmers

ارا ة اطالعات و مشاوره به تولیدکنندگان

X33

برگزاری جشنوارهها ،نمایشگاههای فصلی و دا می ،همایشها جهت افزایش آگاهی

X34

Providing information and advice to producers
Holding festivals, seasonal and permanent exhibitions, conferences to raise
awareness

مواد و روشها
این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و به شیوه کمی انجاام شاده
است .روش تحلیل مورد استفاده در این مطالعه ،همبستگی است .باه
طور کلی جامعه آماری این تحقیق کلیه کسانی که در زمینه بازاریابی

مرغ سبز اطالعات و فعالیت دارند .که این افراد با توجه به جادول 0
دستهبندی شادند و باه عناوان کنشاگران در ایان تحقیاق شاناخته
میشوند.

جدول  -2جامعه آماری تحقیق :کنشگران
Table 2- Statistical population: Actors

کنشگران مرغ سبز

وظیفه
Task

Actors

تولید کنندگانی که سازمان دامپزشکی کشور تولیدات مرغ سبز آنها را در طول دوره پرورش ،سه بار آزمایش میکند و اگر در هر
سه نوبت دارو در بدن مرغ وجود نداشته باشد ،مجوز عرضه به عنوان مرغ سبز را از سازمان دامپزشکی دریافت میکنند.

تولیدکنندگان مرغ سبز
Green poultry producers

Producers whose veterinary organization tests green poultry products three times during the
breeding period, and if there is no medicine in the poultry body all three times, they receive a
license to supply as green poultry from the veterinary organization.

این تولیدکنندگان فرمهای اداری تولید را تکمیل نمودهاند و در حال گذراندن مراحل بازدید مرغداری متقاضی ،همراه کارشناس
اداره نظارت وکارشناس شهرستان و اعالم نظر برای صدور پروانه تولید مرغ سبز میباشند.

تولید کنندگان در حال گذار به سمت
تولید مرغ سبز

These producers have completed the administrative forms of production and are going through
the stages of poultry inspection by experts and the issuance of green poultry licenses.

Producers are moving towards
green poultry production

وظیفه توزیع و انتقال و تبلیغ محصول را بر عهده دارند.

توزیع کنندگان و تبلیغ کنندگان مرغ سبز

They are responsible for distributing, transferring, and promoting the product.

Green poultry distributors and
advertisers

وظیفه نظارت و آزمایشات طی دوره را در تولید مرغ سبز را بر عهده دارند.
They are responsible for monitoring and testing during the green poultry production.

دامپزشکان و مهندسین فارم
مرغداریهای مرغ سبز
Veterinarians and farm
engineers

بیشتر مرغداریهای ایران بدلیل نداشاتن امکاناات کاافی بارای
تولید مرغ سبز ،مبادرت به تولید این نوع محصول نمینمایناد و تولیاد
این محصول بیشتر تحت نظارت شرکتهای خصوصی میباشاد کاه
هم زمان وظیفه تولید ،نظارت و بازارایابی آن را بار عهاده دارناد (.)0
بنابراین آمار رسمی در مورد میزان تولید مرغ سبز و افرادی که در این
مورد مشغول میباشند در دسترس نمیباشد .اماا براسااس اطالعاات
غیررسمی از متخصصان و بخش نظارت سازمان دامپزشکی کشور سه
شرکت "ستاره پردیس شمال"" ،الماس سبز خزر" و "سپید ماکیان"
سه شرکتی هستند که به صورت مجموعه و همزماان وظیفاه تولیاد،
توزیع ،تبلیغ و قیمتگذاری مارغ سابز را انجاام مایدهناد و باا ایان
کنشگران (جدول  )0قرارداد دارند .این سه شارکت در اساتان گایالن

قرار دارند که توزیع مرغ سبز با برندهای "چیک چیک"" ،مرغ سابز"
و "سمین" را به استانهای دیگر نیز بر عهده دارند .در نتیجه جامعاه
آماری این تحقیق  052نفر از کنشگران مرغ سبز میباشند که شاامل
تولیدکنناادگان ،توزیااعکنناادگان ،تبلیااغکنناادگان ،دامپزشااکان و
تولیدکنندگان در حال گذار به سمت تولید مرغ سبز ایان ساه شارکت
میباشند و بر مبنای فرمول کوکران ،حجم نمونه  052نفر برآورد شد.
کنشگران با مراجعه به این شرکتها و تعااونیهاای مرغاداران ماورد
بررسی قرار گرفتند و به دلیل محدود بودن حجام جامعاه ،از شایوهی
سرشماری برای نمونهگیری در این تحقیق استفاده شاد .در نهایات 0
پرسشنامه تکمیل و برای مطالعه مورد بررسی قرار گرفت .ابزار اصالی
مورد استفاده برای جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه است که به صورت

طالبی و همکاران ،تأثیر حمایتهای دولتی در توسعه بازاریابی مرغ سبز 652
طی لیکرت طراحی گردید .برای سانجش میازان اعتباار پرسشانامه
عالوه بر نظرخواهی از متخصصین ،صاحب نظران ،کارشناسان مجرب
حوزه بازاریابی سبز ،از نظرات اساتید ترویج وآماوزش کشااورزی نیاز
استفاده گردیده است .همچنین جهت بررسی آزمون پایایی پرسشنامه،
آزمون مقدماتی به عمل آمد و ضریب تتای ترتیبای و ضاریب آلفاای
کرونباخ برای آن به کار گرفته شد .مقدار این ضاریبهاا بارای ابعااد
مختل پرسشنامه  %49به دست آماد کاه مناساب باودن آیاتمهاای
پرسشنامه را تایید میکند .در این مطالعه دو نوع متغیر وجاود دارد)0 :
توسعه بازاریابی مرغ سبز ) ،(Yبه عنوان متغیر وابسته نهاایی کاه باا
شاخصهای محصول سبز ،قیمت سبز ،تبلیغ سبز و توزیع سبز باا 04
گویه اندازهگیری شد )0 .متغیرهاای مساتقل در ایان تحقیاق شاامل
حمایااتهااای مااالی دولاات ،تسااهیل صااادرات و کنتاارل واردات و
اطالعرسانی است که از روش تحلیال عااملی تأییادی باا اساتفاده از
نرمافزار  AMOSν₂ ₀مورد تایید قرار گرفتند (شکل  .)0برای تجزیه
و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و با استفاده از نرمافازار SPSSν₂ ₀
انجام شد .برای سنجش فرضیات تحقیق و بررسی رواباط علای باین
متغیرها از مدل معادالت ساختاری ( 0)SEMیا تحلیل چند متغیری باا
متغیرهای پنهان استفاده شد .تجزیه و تحلیال چناد متغیاره باه یاک
سری روشهای تجزیه و تحلیل اطال میشاود کاه ویژگای اصالی
آنها تجزیه و تحلیل همزمان متغیر مستقل و متغیر وابسته است و در
آن تحلیل عاملی تاییدی و رگرسیون با هم به صورت ترکیبی به کاار
میرود .در  ،SEMمدلهای معادله ساختاری به طور معماول ترکیبای
از  -0مدلهای اندازهگیری و  -0مدلهای ساختاری میباشاند .مادل
اندازهگیری یک تحلیل عاملی تأییدی است و سااختهاای تئاوری از
متغیرهای آشکار استخراج شدهاند .باه عباارت دیگار محقاق تعریا
میکند کاه کادام متغیرهاای مشااهده شاده انادازه گیرنادهی کادام
متغیرهای پنهان هستند .در مدلهای ساختاری ،مشخص میشود کاه
کدام متغیرهای مستقل دارای تأثیر بار کادام متغیرهاای وابساتهاناد.
بنابراین دادههای گردآوری شده با استفاده از تحلیل  SEMدر نرمافزار
 AMOSν₂ ₀در قالب مدلی مبنی بر تأثیر حمایتهای مالی دولات،
تسهیل صادرات و کنترل واردات و اطالعرسانی بار توساعه بازاریاابی
مرغ سبز ،رسم و مورد تحلیل قرار گرفتند.

نتایج
ویژگیهای فردی پاسخگویان

نتایج نشان داد که از  000نفر پاسخ دهندگان 9 ،نفر ( )%370زن
و  009نفر ( )%4.74مرد بودند ،میانگین سنی و میاانگین ساابقه کاار
پاسااخ دهناادگان بااه ترتی اب  92و  4سااال بااود .جاادول  3خالصااه
ویژگیهای توصیفی نمونه مورد مطالعه را نشان میدهد.
1- Structural Equation Modelling

نتایج آزمون معناداری

به طور کلی در این تحقیق حمایتهای دولتی در سه گروه اصلی
حمایااتهااای مااالی دولاات ،تسااهیل صااادرات و کنتاارل واردات و
اطالعرسانی جای گرفتند که با استفاده از مدلیابی معادالت ساختاری
و تحلیل عاملی تأییادی ماورد تاییاد قارار گرفتناد و بعاد از حصاول
اطمینان از دستیابی به شاخصهای مطلوب در مدل ،اقدام به تحلیال
معناداری و کیفیت روابط بین این متغیرها باا متغیار وابساته (توساعه
بازاریابی مرغ سبز) و تایید مدل تحقیق پرداخته شد (شکل .)0
همانطور که در جدول  9نشان داده شاده اسات ،معنایدار باودن
ضرایب مسیرهای فرض شده در مدل مفهومی پژوهش به شکل ذیل
مورد بررسی قرار گرفت (جدول :)9
بر طبق نتایج حاصل از جدول  P-Value ،9برای مسیر مربوط به
حمایتهای ماالی و توساعه بازاریاابی مارغ سابز کاوچکتر از 27220
میباشد ،بدین ترتیب فرض اول تأیید میگردد و به معنای تأثیر مثبت
و معنادار حمایتهای مالی دولت در توسعه بازاریابی مرغ سبز میباشد.
شکل  0ضرایب رگرسیونی استاندارد شده مربوط به مسایر متغیرهاای
"حمایتهای مالی" و " توسعه بازاریابی مرغ سبز" را نشان میدهد.
بر طبق نتایج حاصل از جادول  ،9مقادار  P-Valueبارای مسایر
مربوط به تسهیل صادرات و کنترل واردات و توسعه بازاریابی مرغ سبز
کوچکتر از  27220میباشد ،بدین ترتیب فرض اول تأیید میگردد و به
معنای تاأثیر مثبات و معناادار تساهیل صاادرات و کنتارل واردات در
توسعه بازاریابی مارغ سابز مایباشاد .شاکل  0ضارایب رگرسایونی
استاندارد شده مربوط به مسیر متغیرهای" تسهیل صاادرات و کنتارل
واردات" را نشان میدهد.
بر طبق نتایج حاصل از جدول  P-Value ،9برای مسیر مربوط به
اطالعرسانی و توسعه بازاریابی مرغ سبز کاوچکتر از 27220مایباشاد،
بدین ترتیب فرض اول تأیید میگردد و به معنای تأثیر مثبت و معنادار
اطالعرسانی دولت در توسعه بازاریابی مرغ سابز مایباشاد .شاکل 0
ضاارایب رگرسایونی اسااتاندارد شااده مربااوط بااه مسایر متغیرهااای"
اطالعرسانی" را نشان میدهد.
طبق جدول  5که نشان دهنده ضرایب رگرسیونی استاندارد شاده
میباشد ،متغیر حمایتهای مالی با مقادار  27.5بیشاترین تاأثیر را در
توسعه بازاریابی مارغ سابز داشاته اسات و بعاد از آن متغیار تساهیل
صادرات و کنترل واردات و اطالعرسانی ،به ترتیاب باا مقادار  27.0و
 2795در توسعه بازاریابی مرغ سبز نقش داشتهاند.
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جدول  -3برخی از ویژگیهای توصیفی کنشگران
Table 3- Some descriptive features of actors

درصد

بیشترین فراوانی

متغیرها

Percentage

The most
frequent

Variables

96.9

مرد

جنسیت

Male

Gender

54.7

 40-30سال

سن

58.5

30-40 years
 10-1سال
1-10 years

Age

35.2
64.2

سابقه کار
Job experience

کاردانی

مدرک

Associate

Education

در حد متوسط

میزان آگاهی از روش های بازاریابی سبز

Average

Knowledge of Green marketing methods

جدول  -4نتایج آزمون معنیداری مسیرها
Table 4- Regression weights and significance test of paths

معناداری

نسبت

انحراف

ضرایب غیر

مسیر

بحرانی

استاندارد

استاندارد

P-value

C.R.

S.E.

Estimate

***

0.093

0.093

0.848

***

60.430

0.146

0.936

***

70.109

0.192

0.368

مسیرها
Path

حمایتهای مالی

توسعه بازاریابی سبز

Financial support

GP marketing development

توسعه بازاریابی سبز
GP marketing development

تسهیل صادرات و کنترل واردات

Export facilitation and import control

توسعه بازاریابی

اطالعرسانی

Awareness
GP marketing development
*P<0.01** P <0.05

***P < 0.001

جدول  -5برآورد ضرایب رگرسیونی استاندارد شده مسیرها
Table 5- Standardized regression weights of significant paths

ضرایب رگرسیونی استاندارد شده

مسیرها

Standardized regression coefficients

Path

0.75

حمایتهای مالی

توسعه بازاریابی سبز
GP marketing development

0.68

توسعه بازاریابی سبز
GP marketing development

0.45

تسهیل صادرات و کنترل واردات

Export facilitation and import control

توسعه بازاریابی
GP marketing development

مربع همبستگی چندگانه متغیر وابسته (  ،)Rنسبت واریانس متغیر
وابسته است که توسط متغیرهای مستقل تبیین شده است ،با توجه به
شکل  0و مقدار  R =2750نشان دهناده ایان اسات کاه متغیرهاای
حمایتهای مالی ،تسهیل صادرات و کنتارل واردات و اطاالعرساانی
قادر هستند حدود  %50از واریانس توسعه بازاریابی مرغ سبز را تبیاین
کنند .این میزان بیانگر مطلوب بودن مدل نهایی تحقیق مایباشاد .از
مدل معادالت ساختاری برای تأیید مدل تحقیق و رابطاه کوواریاانس

Financial support

اطالعرسانی
Awareness

متغیرهای مستقل استفاده شد .در ادامه شاخصهای برازش مادل باه
همراه مقدار و معیار مناسب آن ارا ه شده است که همگی در حد مجاز
قرار داشته و برازندگی مدل را تایید میکنند (جدول  .).این شاخصها
نشان میدهد که این مدل ،تقریبا مدل خوبی با دادههای نمونه اسات.
در نهایت مدل نهایی تأثیر حمایتهای دولت بر توسعه بازاریابی مارغ
سبز در شکل  0نشان داده شده است.

طالبی و همکاران ،تأثیر حمایتهای دولتی در توسعه بازاریابی مرغ سبز 652
جدول  -6شاخصهای برازش مدل
Table 6- Goodness-of-fit measures for model evaluation
Index of acceptance
مقادیر زیر 0.08
Less than 0.08
بین  1تا 3
Between 1-3
مقادیر بااالی 0.9
Greater than 0.9
مقادیر بااالی 0.9
Greater than 0.9
مقادیر باالی0.9
Greater than 0.9

Amount

1.431
0.960
0.992
0.917

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X8

X7

X9

X10

X11

X12

X13

X14

تبلیغ مرغ سبز

e37

e19

توزیع مرغ سبز

e38

GP Place

GP Promption

GP Price

e39

X15

قیمت مرغ سبز

e36

GP Product

e8

X16

e6

e7

e9

e10

e11

e12

e13

e14

e15

e16

e17

e18

X17

محصول مرغ سبز

0.049

X18

e4

e5

شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد )(RMSEA
Root mean square error of approximation
نسبت کای اسکو ر به درجه آزادی )(CMIN / DF
Chi-square ratio divided by degree of freedom
شاخص نیکویی برازش تعدیل شده ()AGFI
Adjusted goodness-of-fit index
شاخص نیکویی برازش )(GFI
Goodness-of-fit index
شاخص برازش تطبیقی )(CFI
Comparative Fit Index

X19

e35

e1

e2

e3

دامنه پذیرش شاخص

مقدار شاخص

شاخص برازش
Goodness-of-fit

توسعه بازاریابی مرغ سبز
R²= 0.51
GP marketing development

***0.68
تسهیل صادرات و کنترل واردات

حمایتهای مالی

اطالعرسانی

Export facilitation and import
control

Financial support

X20

X21

X22

X23

X24

X25

X26

X28
9
X27

X29

X30

X31

X33
9
X32

* p <0.05

**p <0.01

e29

e30

e31

e32

e33

X34

e20

e21

e22

e23

e24

e25

e26

e27

e28

Awareness

e34

***P < 0.001

شکل  -2مدل معادالت ساختاری برای ضرایب استاندارد برآورد شده
Figure 2- Structural equation model for estimated standard coefficients

بحث
از آنجایی که تولید محصوالت سبز نوعی حمایات از مناابع ملای

میباشد و مانع لطمه دیدن منابع طبیعی میگردد و موجباات اشاتغال
افراد جامعه را بوجود میآورد ،این امر خاود باه ناوعی موجباات رشاد
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اقتصادی جامعه را نهایتا در پی خواهد داشت .در ایران ،به علت فقدان
سیاسااتهااای دولت ای مشااخص در برنامااهری ازی باارای محصااوالت
ارگانیک ،پتانسیل کمی برای تولید محصوالت طیاور ارگانیاک وجاود
دارد .در نتیجه برای گذار به سمت تولیاد طیاور ارگانیاک ،پارورش و
بازاریابی مرغ سبز گامی اساسی در این راستا میباشد .بنابراین هادف
از این مطالعه بررسی تاثیرات حمایتهای دولت بار توساعه بازاریاابی
مرغ سبز است .انتظار میرود این عناصر بر توسعه بازاریابی سبز تاأثیر
میگذارند .نتایج در این مطالعه نشان میدهد متغیرهای حمایاتهاای
مالی ،تسهیل صادرات و کنترل واردات و اطالعرساانی تااثیر مثبات و
معناداری بر روی توسعه بازاریابی مرغ سبز داشتهاند.
با توجه به نتایج به دست آمده حمایاتهاای ماالی اثار مثبات و
معناداری در توسعه بازاریابی مرغ سبز داشته است ،این یافتهها با نتایج
مافی و همکاران ( ،)00کریمی و همکاران ( ،)0.باباجانی و همکااران
( ،)3پورجاوید و غنیان ( )0.و پژوهشگران دیگار (،3. ،00 ،5 ،02 ،4
 3. ،33 ،00و  )04مطابقت دارد .از آنجا کاه در متغیار حمایاتهاای
مالی ،گویه «نیاز به وامهای بانکی و تامین نقادینگی ماورد نیااز» در
اولویتهای باالتری قرار دارد ،لذا توصیه میگردد سازمانهای دولتای
و سیاستگذاران به پیشبینی سیاستهاای خاصای مانناد ماوارد زیار
بپردازند:
 اعطا ی وام کم بهاره ،تخصایص اعتباارات در جهات توساعهزیرساختهای تولید ارگانیک؛
 بسترساااازی و حمایا ات دولااات بااارای جلاااب خریا اداران وسرمایهگذاران خارجی؛ ولی پیش از رسیدن به ایان نقطاه چناد نکتاه
مهم است و نخستین آن برداشته شدن موانع پیش روی سرمایهگذاری
است ،از جمله موضوعات مهمی که باید بستر آن در این زمیناه مهیاا
شود تامین امنیت سرمایهگذاری و کنترل ریسک است .موضوع دیگار
اجرای پنجره واحاد و آنالیان کاردن روناد صادور مجاوز و کااهش
تشریفات اداری برای صدور مجوز سرمایهگذاری میباشد .عالوه بر آن
فراهم شدن زمینه پوشش ریسکهای ناشی از عوامل غیرتجاری نیاز
باعث میشود سرمایهگذاران و خریاداران خاارجی اقادامات اقتصاادی
خود را در کشورهای دارای امنیت همه جانبه کاه ثباات در آن وجاود
دارد انجام دهند .بنابراین برنامهریزی و توجاه دولات باه ایان ماوارد
اعتماد سرمایهگذار و خریدار خارجی را افزایش داده که خاود موجباات
رونق بازاریابی مرغ سبز را به همراه دارد.
 تخصیص اعتبارات هدفمناد در جهات سااخت کشاتارگاههاایمدرن مطابق با استانداردهای اروپایی؛
 افاازایش حمایات مااالی دولاات ،در جهاات باااال بااردن تواناااییکنشگران در تولید ارگانیک؛ به دلیل این که فرآیند تولید مرغ سابز در
ایران به عنوان صنعت نوپا شناخته میشود و همچین ضرورت گذار به
سمت تولید مرغ ارگانیک ،کنشگران توانایی مالی الزم جهات واردات
نهادههای اگانیک (خوراک طیور مانند ذرت و سویای ارگانیک و غیار

تراریخته) را دارار نمیباشند ،دولات مایتواناد باا تزریاق سارمایه در
گردش و کمک به واردات نهادههای ارگانیک نماید.
در ادامه متغیر تسهیل صاادرات و کنتارل واردات تاأثیر مثبات و
معناداری بر توسعه بازاریابی مرغ سبز دارد ،که با یافتاههاای تحقیاق
رمضااانی قااوام آبااادی ( ،)0.باباجااانی و همکاااران ( ،)3ص اندوقی و
همکاران ( )32و پژوهشگران دیگر ( 4و  )33همخوانی دارد .همچنین
در متغیر تسهیالت صاادرات و کنتارل واردات ،گویاههاای «حمایات
دولت و قوانین دولت از تولید این محصول» در اولویت بااالتری قارار
دارد ،بنابراین توجیه کردن کنشگران به سودآوری بیشاتر محصاوالت
سبز و ارگانیاک باا توجاه باه افازایش مصارف ایان محصاوالت در
سالهای آینده و هدایت برنامههای تولید ،قیمتگذاری ،تبلیغ و توزیع
در چارچوب استانداردهای صادرات از طرف شرکتها می تواناد مثمار
ثمر باشد .به گفته کارشناسان صنعت طیور :با وجود آن کاه صاادرات
محصوالت و فرآوردههای طیور مستلزم بازاریابی در بازارهای هادف و
استراتژی مستمر و طوالنی است ،از این رو اتخاذ تدابیر افزایش تعرفه
یا ممنوعیت صادرات به سبب حضور رقباا در بازارهاای هادف و بای
اعتمادی تجار بازارهای خارجی ضربه مهلکی بر صنعت وارد میکناد.
به گفته وی در مواقعی که امکان حضور در بازارهای صاادراتی را باه
هر دلیلی از دست میدهیم ،روی ریل اوردن صادرات به شدت مشکل
است .لذا دولت باید ذخیرهسازی را با هدف صادرات انجام دهد و اگار
حاضر به واگذاری مسئولیت به تشکلها نیست حاداقل بایاد سیاسات
خود را با رویکرد صادرات و بازاریاابی پایش ببارد ( .)0.در نتیجاه باا
توجه به نیازهای اساسی صادرکنندگان کاال و رفع موانع آنها بایستی
تمهیدات الزم اندیشیده شود .در واقع سیاستهایی کاه مایتواناد باه
طور مؤثر در رفع مشکالت صادرکنندگان مفید واقع شود عبارتند از:
 کاهش عوارض صادرات این محصول برای تشویق کنشاگراناین صنعت به استمرار بازاریابی و صادرات مازاد تولید خاود؛ چارا کاه
ظرفیت تولید آن بیشتر از مصرف داخل کشور است.
 انعقاد قراردادهای تجاری دو یا چند جانبه با کشاورهای مقصادصادراتی به منظور کاهش تعرفههای وارداتی از ایران،
 حمایت از برندسازی این محصول و رفع موانع گمرکی داخلی وخارجی،
 ثبات در قوانین صادراتی و ضمانتهای صادراتی مؤثر و کارآمد،که به منظور تسهیل در صادرات مرغ سبز پیشنهاد میشوند؛
 افااازایش تعاااداد رایزنا ایهاااای اقتصاااادی و بازرگاااانی درکنسولگریهای کشور ،در تسهیل مراودات طرفین نقش مهمی را ایفا
میکند؛
 جایگزینی برنامههای بلند مدت صادرات به جای کوتاه مادت وتعهد بیشتر تولید کنندگان به معاهده در مقابل نوسانات قیمت هام در
به حداقل رساندن مشکالت این حیطه اثرگذار است؛
 -همچنین با اعتماد به بخش خصوصی برای صادرات باه شاکل

طالبی و همکاران ،تأثیر حمایتهای دولتی در توسعه بازاریابی مرغ سبز 655
خوشهای میتوان بر مشکالت حوزه صادرات فایق آمد.
همچنین اطالعرسانی ،اثر مثبت و معناداری در توساعه بازاریاابی
مرغ سبز دارد .نتیجاه ایان تحقیاق در راساتای تحقیقاات کریمای و
همکاران ( ،)0.باباجاانی و همکااران ( )3و پورجاویاد و غنیاان (،)0.
صندوقی و همکاران ( )32و پژوهشگران دیگار (،00 ،35 ،09، 0 ،02
 33و  )5میباشد .در متغیر اطالعرسانی ،گویههای «اطاالعرساانی از
این تولیدات از طریق رسانههای موثر و باا نفاوذ مانناد تلویزیاون» و
«آموزش مرغداران عالقه مند و متخصص در این زمینه جهات تولیاد
محصول سبز» در اولویت باالتری قرار دارناد؛ بناابراین اقادامات زیار
میتواند مفید واقع شود .این اقدامات شامل:
 نصب بنرهای آموزشی در سطح معابر؛ اعتمادسازی و فرهنگسازی از طریق تبلیغات و رسانه ،هم برایمصرفکننده و هم برای تولیدکنندگان؛
 تغییر اهداف برنامههای تبلیغاتی از اهداف کوتااه مادت (تحاتتأثیر قرار دادن احساساات) باه اهاداف بلناد مادت (اطاالعرساانی و
آموزش)؛
جهاات افاازایش آگاااهی ،برگاازاری جشاانوارههااا ،نمایشااگاههااا،همایشها میتواند موجبات توسعه بازریابی سبز را تشکیل دهند؛
 همچنین در این راستا برگزاری کارگاههای آموزشای و مشااورهبرای مرغداران و تولیدکنندگانی که حاضر به تولیاد محصاول سابز و

صادرات آن به خارج از کشاور هساتند ،اماا از قاوانین مرباوط باه آن
اطالعاتی ندارند ،زمینه و بستر مناسبی را برای رونق تولیاد کشاور در
عرصه صنعت سبز فراهم میکند.
بنابراین با توجه به برجساته کاردن جنباههاای ماالی و تجااری
کشاورزی ارگانیک و در کنار آن تارویج باه عناوان یاک نهااد مهام
آموزشاای بااا امکانااات و فعالیااتهااای خااود در جهاات آمااوزش و
فرهن سازی و اجرای سیاستهای انگیزشای ،نقاش مهمای در ایان
زمینه میتواند داشته باشد.
همچنین کشورهای حوزه خلیج فارس ،خاورمیانه و روسیه همگی
واردکننده گوشت مرغ هستند و ایران هام باه جهات پتاسایل بااالی
تولید ،مزیت رقابتی ،کمتر بودن هزینه تولید ،مانند نیاروی کاار ارزان،
آب ،بر  ،گاز ارزان تر و ...توان بدست آوردن این بازارهای خاارجی را
دارا میباشد .اما در حال حاضر کشور ترکیه این بازارهای صاادراتی را
که روزی متعلق به ایران بود با محصوالت کم کیفیت تصاحب کارده
است و استمرار صادارت را حفظ میکند ( .)09بناابراین از آن جاا کاه
مشکل عمده تولیدات مرغ در ایران باال بودن رساوب انتایبیوتیاک و
عدم کیفیت الشه میباشد؛ امید است با سو دادن تولیدکننادگان باه
سمت تولید اینگونه محصوالت سبز و توجه به مشکالت کنشاگران،
راه را برای رسیدن به خودکفایی و بی نیازی به صادرات نفات هماوار
سازد.
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Introduction: With increasing the global population, food security is one of the most important and practical
concepts which has been addressed in development documents today. Among the green products which are
produced and have been considered by the authorities is green poultry. Governmental support can be a key factor
in green poultry marketing development, thus green poultry producers who work for the health of the community
should have governmental support. Based on studies on the key factors influencing the development of green
marketing, the overall goal of this study is to investigate the role of the government in increasing and improving
green poultry production, as well as the importance of governmental support in developing green poultry
production programs. Therefore, the purpose of this study is to determine the impact of governmental support on
green poultry marketing development. The objectives of this study are as follows:
1) To describe some of the personal and professional characteristics of green poultry actors;
2) To determine the impact of government financial support on green poultry marketing development;
3) To determine the impact of product export facilitation and import control on green poultry marketing
development;
4) To determine the impact of awareness on green poultry marketing development.
Materials and Methods: This is an applied study based on quantitative research, and the method of analysis
used is correlation method. Information was informally obtained from experts, and the sample size in this study
base on the Cochran formula was 150 people involved in the production, pricing, promotion, and distribution of
green poultry. They are referred to as actors. The study was conducted as a census study because of the small
size of the population of experts, finally 128 usable questionnaires were obtained from interviews with the
actors. The main instrument used for data collection was a questionnaire that was designed as a Likert scale. This
study contained two types of variables: 1) green poultry marketing development as dependent variable and 2)
government financial support, export facilitation and import control and awareness as independent variables. The
hypotheses were measured by studying the relationships between the variables and their direct and indirect
effects. The hypotheses in this study are as follows: H1) Government financial support has a significant effect on
green poultry marketing development; H2) export facilitation and import control have a significant impact on
green poultry marketing development and H3) awareness has a significant effect on green poultry marketing
development. Structural equation modeling (SEM) is a general approach to data analysis that can accommodate
either observable or latent variables (or factors) within structural models. This study used descriptive statistics
and SEM. Following data mining, descriptive statistics and SEM analysis were conducted by SPSS20 and
AMOS20 software, respectively.
Results and Discussion: The results showed that of the 128 respondents, 4 (3.1%) were female and 124
(96.9%) were male; the average age and average work experience of the respondents were 40 and 9 years,
respectively. Of the actors, 35.2% had an associate’s degree. The actors’ knowledge of green marketing was
measured by a test (correct or wrong answers); the results indicated that their average level of green marketing
knowledge was moderate. According to the results: 1) Government financial support has a significant effect on
green poultry marketing development, 2) Facilitating exports and controlling imports have a significant impact
on green poultry marketing development , and 3) Awareness has a significant effect on green poultry marketing
development.
Conclusion: In Iran, due to the lack of specific government policies related to organic products, there is little
potential for organic poultry production. Thus, government agencies and policy makers should consider specific
policies such as the following: allocating funds to develop organic production infrastructures; undertaking
preparations and providing governmental support to attract foreign investors; allocating targeted funds to
construct modern slaughter houses by European standards; and increasing governmental support to increase the
ability of actors to produce organic products.
1, 2 and 3- Ph.D. Graduate Student and Associate Professor, Department of Economic, Agricultural Extension and
Education, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, respectively.
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Policies that can be effective in solving the problems of exporters include the following: concluding bilateral
or multilateral trade agreements with export destination countries to reduce tariffs on imports from Iran;
supporting the branding of this product; and providing stability through effective and efficient export laws and
export guarantees proposed to facilitate the export of green poultry. In the awareness variable, the items
"information through effective media" and "training of specialized poultry farmers" were the most important.
Therefore, building trust and culture through advertising and media can be useful for both consumers and
producers. Additionally, to increase awareness, holding festivals, exhibitions, and conferences can lead to the
development of green marketing.
Keywords: Governmental support, Green marketing, Green product

نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی
Vol. 35, No. 3, Fall 2021, p. 259-272

جلد  ،35شماره  ،3پاییز  ،1400ص259-272 .

مقاله پژوهشی

مطالعه ارتباط غیر خطی مصرف انرژی و تورم در بخش کشاورزی
نیوشا نراقی -1رضا مقدسی -*2امیر محمدی

نژاد3

تاریخ دریافت0011/10/01 :
تاریخ پذیرش0011/10/10 :

چکیده
با توجه به اهمیت نهاده های کشاورزی به ویژه انرژی در بازار قیمت محصوالت کشااورزی در ایام ملا اه رابماه مصارژ انارژی و تاور ب ا
کشاورزی ایران در قا ب مدل غیرخمی مارکوژ-سوئیچینگ با استفاده از دادههای فصلی طی دوره زمانی  3107-3159مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته
است .یکی از دالیل مهم استفاده از مدل مارکوژ-سوئیچینگ غیرخمی بودن سری زمانی قیمت محصوالت کشاورزی و وجود نوسانات م تلا طای
کشاورزی رابمهای غیرخمای و نامتلاارن دارناد و تاور
سال های مورد مما عه است .به طور کلی نتایج مدل نشان می دهد مصرژ انرژی و تور ب
کشاورزی در دو رژیم م تل رفتار متفاوتی بر جای میگذارند .شواهد تجربی نشان میدهد که شوک ناشی از مصرژ انرژی در هر دو رژیام اول ننار
رشد تور پاییم) و رژیم دو ننر رشد تور باال) تاثیر معنادار منفی بر تور کشاورزی دارد در حا یکه تأثیر مصرژ انرژی بر تور کشااورزی در رژیام
نر رشد تور باال کمتر از رژیم نر رشد تور پاییم است .همچنیم براساس نتایج حاصل از براورد مدل مارکوژ-سوئیچینگ احتمال ماندگاری در رژیم
دو  51درصد و احتمال گذار از ایم رژیم به رژیم اول  0درصد است و نر تور کشاورزی در دو رژیم مورد نظر وابسته به دوره قرارگیری آنهاا باوده
است که برای سیاست گذاری اقتصاد در حوزه کشاورزی حائز اهمیت میباشد .در نتیجه برنامهریزان و سیاستگذاران باید به ایم عد تلارن در نر تور
کشاورزی را تا حد ممکم افزای دهند.
کشاورزی توجه داشته باشند تا با استفاده از ابزارهای سیاست گذاری مناسب ثبات قیمت در ب
واژههای کلیدی :ا گوی مارکوژ-سوئیچینگ تور قیمت محصوالت کشاورزی مصرژ انرژی

مقدمه

1

انرژی به ویژه نفت و مشتلات آن از عوامل اصلی تو ید در یاک
اقتصاد محسوب میشود و به طور گستردهای برای تأمیم ب هاای
م تل از جمله حمل و نلل کشاورزی صنعت و خانوارها و همچنیم
به عنوان ماده او یه در تو ید محصوالت پتروشیمی مورد استفاده قارار
میگیرد .به همیم د یال ایام نهااده ارزش بااالیی دارد و بار قیمات
کاالهای دیگر تأثیر میگذارد .امروزه رابمه انارژی و کشااورزی یاک
مسئله مهم به شمار میرود زیرا انرژی در زنجیره تو یاد ماواد غاذایی
یکی از ویژگایهاای اساسای توساعه کشااورزی و عامال کلیادی در
دستیابی به امنیت غذایی می باشد .در حال حاضار مصارژ انارژی در
کشاورزی افزای یافته است تا بتواناد باه تلاضاای روزافازون
ب
 2 3و  -1بهترتیب دان آموخته دکتری اقتصاد کشاورزی دانشیار و استادیار گاروه
اقتصاد ترویج و آموزش کشاورزی واحد علو و تحلیلاات دانشاگاه آزاد اسا،می
تهران ایران
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مرد عرضه محدود زمیمهای زیر کشت و همچنیم تمایال بشار باه
سمح باالی زندگی پاسخ دهد ن 32و .)11
بر اسااس ترازناماه انارژی وزارت نیارو و گازارش وزارت جهااد
کشاورزی از کل مصرژ انرژی
کشاورزی در سال  3159سهم ب
در ایران  ٪4گزارش شده است که در دهههای اخیر روناد اساتفاده از
کشاورزی ایران نوساان داشاته اسات ن 24و  .)29در
انرژی در ب
کشاورزی مصرژ انرژی به دو شکل مستلیم و غیرمساتلیم تفکیاک
میشود .مصرژ مستلیم مرتبط با کارهاای م تلا در فرآیناد تو یاد
محصوالت کشاورزی مانند آماده سازی زمیم آبیاری ش م برداشت
و حمل و نلل نهادههای کشاورزی و تو یدات مزارع است ن .)13انرژی
مصرژ شده در ساخت بسته بندی و حمل و نلل کودها سمو دفا
آفات و ماشیم آالت کشاورزی نیز باه عناوان مصارژ غیار مساتلیم
طبلهبندی میشود ن 6و  .)30بنابرایم ب ا کشااورزی وابساته باه
نهاده انرژی است و تغییرات مصرژ ایم نهاده به طور غیر مساتلیم و
از مسیر میزان تو یدات کشاورزی میتواند بر قیماتهاای کشااورزی
تأثیرگذار باشد.
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کشاورزی یکی از مهمتریم ب ا هاای اقتصااد
در ایران ب
اساات کااه بااه عنااوان ب ا تو ی اد کننااده محصااوالت راهبااردی
ناستراتژیک) و تامیم کننده مواد غذایی مورد نیاز جمعیت رو باه رشاد
جامعااه تاااثیر زیاادی در بس ایاری از تصاامیمگیاریهااای اقتصااادی
اجتماعی و سیاسای دارد .براسااس گازارش باناک مرکازی در ساال
حدود  ٪37از تو ید ناخا ص داخلی  ٪31اشتغال و
 3151ایم ب
بی از  ٪39صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاا داده اسات
کشاورزی ایران نوسانات قیمت
ن .)0یکی از چا های اساسی ب
محصوالت کشاورزی است که نل پررنگی را در اقتصاد ملای ایاران
ایفا میکناد .قیماتهاا مهمتاریم تعیایم کننادههاای سامح درآماد
کشاورزان مباد ه کنندگان صادرکنندگان کاالهای کشاورزی و سمح

رفاه اقتصادی مصرژکنندگان هستند بهطوریکه تصامیم کشااورزان
برای تو ید درآمد حاصل از آن را تحت تاثیر قرار مایدهناد و باعا
تغییر تلاضای مصرژکنندگان نیز مایشاوند ن .)21اصا ،یاراناههاا
تحریمهای بیما مللی و نوسانات قیمتهای جهانی در بازارهای ماواد
غاذایی و نفاات ساابب شااده اساات کااه شاااخص قیماات محصااوالت
کشاورزی در ایران که ضروریتریم ابزار برای اندازهگیری نار تاور
در اقتصاد میباشد از  7/11درصد در سال  3107به  29درصد در سال
 3159برسد .مصرژ انارژی در ب ا کشااورزی و شااخص قیمات
واقعی کشاورزی بیم سالهای  3107و  3159در شکل  3ارائاه شاده
است.
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شاخص قیمت واقعی محصوالت کشاورزی Agricultural Real Price Index
شکل  -1مصرف انرژی در بخش کشاورزی و شاخص قیمت واقعی محصوالت کشاورزی در ایران طی سالهای 1931-1931
(میلیون تن معادل نفت خام)
Figure 1- Energy consumption of agriculture and agricultural commodities real price index in Iran over the period 1991-2016
))(million ton of Crude Oil Equivalent (COE

همانمور که شکل  3نشان مایدهاد مصارژ انارژی در ب ا
کشاورزی در سالهای  3113 3106 3102و طی سالهای  3111تا
 3115افزای یافته است .همچنیم آمار نشان میدهد مصرژ انارژی
در کل بازه زمانی بسیار ناپایدار بوده است.
مهم و استراتژیک کشاورزی ایران به د یل تعاام،ت باازار
ب
جهانی تحریمهای بیما مللی و افزای تلاضا ناشی از رشد جمعیات
وقوع خشکسا ی نوسانات قیمت نفت کااه تو یاد جهاانی غاذا و
افزای قیمت نهادههای کشاورزی با چا های جدی روبرو اسات.
کشاورزی
به عنوان مثال در تو ید برخی از نهادههای مورد نیاز ب
مانند کودها و سمو شیمیایی محدودیتهاایی وجاود دارد کاه سابب
میشود نیمی از آنها از طریق واردات تأمیم گردد .از طارژ دیگار باا
توجه به اینکه ب های پتروشیمی و کشاورزی بیشتریم وابستگی را
به انرژی ب صو مشتلات نفت دارند بنابرایم در ایم راستا قیمات

نهادههای کشاورزی به ویژه انارژی از عوامال تاثیرگاذار در شااخص
بهای محصوالت کشاورزی محسوب مای شاوند .بادیهی اسات روناد
افزایشی در قیمت محصوالت کشاورزی با مب باع کااه امنیات
غذایی می شود .از ایم رو سیاستگذاران حساسیت زیاادی نسابت باه
تغییرات قیمت محصوالت کشاورزی از خود نشاان مایدهناد .اذا باا
توجه به اهمیت نهادههای کشاورزی به ویژه انرژی و ارتباط مساتلیم
آن با امنیت غذایی یکی از مسائلی که هماواره در باازار محصاوالت
کشاورزی در کشورها و از جمله ایران ممر میباشد ارتباط انارژی و
محصوالت کشااورزی اسات .بار همایم اسااس در ساالهاای اخیار
تحلیلات زیادی به بررسی مسئله انرژی و غذا پرداختهاند که در اداماه
به برخی از ایم مما عات که در راستای اهداژ ایم مما عه مایباشاد
اشاره شده است .در مما عات خاارجی اخیارا یاودا و کونیمیتساو ن)19
تأثیر مناب انرژی فسیلی را بر قیمت جهانی مواد غذایی بررسی کردند.

نراقی و همکاران ،مطالعه ارتباط غیر خطی مصرف انرژی و تورم در بخش کشاورزی

یافته های آنهاا شاواهدی قاوی از رابماه بایم ب ا هاای مکاانیزه
کشاورزی نگند ا یاژ گیاهی و ماهیگیری) و ب ا نفات جهاان را
نشان دادند .تلی زاده حصااری و همکااران ن )12رواباط بایم قیمات
انرژی و قیمت مواد غذایی را با اساتفاده از مدل خودرگرسیون برداری
پانل ن )Panel-VARبرای کشورهای منت ب آسیایی بررسی کردناد.
یافته های آنها نشان داد که قیمت نفت تأثیر بسازایی در قیمات ماواد
غذایی دارد .شِهو و همکاران ن )17رابماه نامتلاارن بایم شاوکهاای
قیمت نفت و قیمت مواد غاذایی را در کوتااه مادت و بلناد مادت باا
3
استفاده از تحلیل مدل خودرگرسیون با وقفه های گساترده غیرخمای
ن )NARDLدر نیجریااه نشااان داد .اُالسااونکانمی و اُالدل ن )20بااا
استفاده از رویکرد خودرگرسیون با وقفههای گسترده غیرخمی شاواهد
محکمی از تأثیر نامتلارن تغییرات قیمت نفت بار قیمات محصاوالت
کشاورزی را در نیجریه یافتند .ا معادید و همکاران ن )1سعی در بررسی
ارتباط بیم قیمت مواد غاذایی و انارژی داشاتند .نتاایج بارآورد مادل
ن)3 3ن )VAR-GARCHروابط معنیداری بیم غاذا و قیمات نفات و
اتانول را نشان داد .مااووجی ن )27تاأثیر شاوک هاای انارژی و آب و
هوایی را بر قیمت مواد غذایی در اوگاندا مما عه کرد .آنها یاک رابماه
طوالنی مدت بیم قیمت مواد غذایی و قیمت انرژی پیدا کردند .ماک
فارالن ن )23سعی کرد با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری بارای
دو دوره هفاات سااا ه متااوا ی نباایم  3555و  2779و )2776-2732
روابط بیم قیمت نفت و قیمت محصاوالت کشااورزی انت ااب شاده
نذرت گند و شکر) را در ایاالت متحاده بررسای کناد .ایام مما عاه
شواهد محکمی از همگرایی بیم قیمتها را در هر دو سری ارائه کرد.
کابریرا و شو ز ن )9قیمت و خمر نوسانات ناشی از ارتباط بیم انرژی و
قیمت محصوالت کشاورزی را در آ مان از طریاق همبساتگی پویاای
نامتلارن با رویکرد  GARCHارزیابی کردند .نتایج نشاان داد کاه در
بلند مدت قیمتها با هم تغییر و تعادل را حفظ میکنند در حاا یکاه
همبستگی ها با شوک های مداو باازار اغلاب مثبات بودناد .نووکاو و
همکاران ن )26با استفاده از مدل  VARدر بازه زماانی 2777-2731
تأثیر قیمت نفت در نوسانات قیمت مواد غذایی در نیجریاه را مما عاه
کردند .آنها شواهدی از رابمه مثبت و قابال توجاه کوتااه مادت بایم
قیمت نفت و نوسان قیمت مواد غذایی یافتند .کُیاراال و مهال هاورن
ن )31وابستگی بیم قیمت محصاوالت کشااورزی و قیمات انارژی را
تجزیه و تحلیل کردند و همبستگی مثبت و رابمه معنیدار بیم قیمت
نفت و مواد غذایی را یافتند .ابراهیم ن )31بارای بررسای ارتبااط بایم
قیمت مواد غذایی و نفت در ما زی از مادل  NARDLاساتفاده کارد.
نتایج نشان داد که در بلند مدت رابمه معناداری بیم افازای قیمات
نفت و قیمت مواد غذایی وجود دارد اما های ارتبااطی بایم کااه
قیمت نفت و قیمت مواد غذایی وجود ندارد.
1- Nonlinear autoregressive distributed lag model
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از طرژ دیگر برخی تحلیلات نشان میدهناد کاه های ارتبااط
مستلیمی بیم قیمت نفت و محصوالت کشاورزی وجود نادارد نمانناد
پیندیک و روتمبرگ ن )25اَبوت و همکاران ن )3گیلبرت ن )5و ژانگ و
همکاران ن .))11به عنوان مثال گااردی باروک و هرنانادز ن )1تاأثیر
نوسانات قیمت نفت را در بازارهای کشاورزی در ایااالت متحاده بایم
سالهای  3550-2733بیان کردند .آنها باا اساتفاده از رویکارد چناد
متغیره  GARCHنشان دادند که نوسانات قیمت ذرت ایاالت متحاده
به قیمت انرژی بستگی ندارد .همچنایم جیرانیااکول ن )39در مما عاه
خود نتوانست رابمه طوالنی مدت بیم نوسانات قیمت نفات و قیمات
مصرژ کننده محصوالت کشاورزی را در تایلند نشان دهد .عبد ا عزیز
و همکاران ن )2دریافتند که نوسان منفی قیمت نفت تاأثیر مهمای بار
قیمت مواد غذایی ندارد .اخیرا می یر و همکااران ن )21باا اساتفاده از
مدل پانل  NARDLشواهدی از ارتباط معنیدار و مثبت بیم افازای
قیمت نفت و قیمت مواد غذایی یافتند .اما آنها نشان دادناد کاه های
ارتباطی بیم کاه قیمت نفت و قیمت مواد غذایی وجود ندارد.
همچناایم در مما عااات داخلاای رابمااه باایم قیماات محصااوالت
کشاورزی و شوک نفتی در ایران از طریق رهیافت خود رگرسیون باا
وقفههای گسترده غیر خمای ن )NARDLبررسای و عاد تلاارن در
کوتاه مدت و بلند مدت نشان داده شد ن .)14در مما عاه دیگاری نیاز
عوامل موثر بر قیمت مواد غذایی با تاکیاد بار شاوکهاای نفتای باا
استفاده از فیلتر هودریک-پرسکات بررسی شده است ن .)34همچنیم
در مما عه ای به ارزیابی اثرات متلارن و نامتلارن شوکهای نفتای بار
ارزش افزوده ب های کشاورزی و صنعت با اساتفاده از مادل غیار
خمی  GARCHو مدل  VECMپرداخته شده است .آنها نشان دادند
نامتلارن است و
که اثر شوکهای نفتی بر ارزش افزوده ایم دو ب
همچنیم ارزش افزوده ب ا صانعت بای از ب ا کشااورزی از
شوکهای منفی نفتی متاثر میشود ن.)16
اگر چه قیمتگذاری حاملهای انرژی در اقتصاد ایران باه وسایله
دو ت انجا و با اعمال سیاستهای حمایتی همواره پاییمتار از سامح
واقعی بوده است اما باید توجه داشت کاه میازان مصارژ انارژی در
کشاورزی با تبعیت از سیاستهایی همچون برقی کردن چاههاا
ب
و بویژه گسترش تو یدات گل انهای افازای یافتاه و اذا بار اسااس
اصول اقتصاد تو ید انتظار میرود تغییرات مصرژ ایم نهااده مهام بار
میزان تو یدات کشاورزی و قیمت آنها اثرگاذار باشاد .اذا در مما عاه
حاضر رابمه مصرژ انرژی با تور قیمات محصاوالت کشااورزی در
ایران بررسی شده است .بررسی ادبیات و پیشینه موضوع بیانگر فلدان
آشکار مما عات در زمینه ارتباط بیم انرژی و تاور ب ا کشااورزی
ایران می باشد .مروری بر تحلیلات تجربی نشان میدهد که در بیشتر
مما عات از روشهای خمی جهت بررسی اثر انرژی بر سایر متغیرهاا
استفاده شده است که قادر به نشان دادن تأثیر نامتلارن قیمت انارژی
بر قیمت محصوالت کشاورزی نبودهاند .همچنیم در مما عاتی کاه از
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روش های غیرخمی استفاده کردهاند تنها شوک های متغیر به صاورت
برون زا مورد بررسی قرار گرفته است .یکی از رایجتریم مدلهای غیر
خمی که در ایم زمینه باه کاار مایرود مادل ماارکوژ-ساوئیچینگ
میباشد .مدل مارکوژ-سوئیچینگ یک مدل سری زماانی غیرخمای
معروژ است که شامل معادالت متعددی است و مایتواناد رفتارهاای
سری زمانی را در رژیم های م تل مش ص کناد .ایام مادل بارای
توصی دادههای همبسته که ا گوهاای پویاای متماایزی را در طاول
دوره های م تل نشان میدهند مناسب است .بنابرایم باا توجاه باه
حساسیت امنیت غذایی و تأثیر مصرژ انرژی هدژ اصلی ایم ملا اه
توسعه یک مدل اقتصادی و کسب بینشی قابل اعتماد از رفتار مصرژ
انرژی بر تور کشاورزی با استفاده از رویکارد ماارکوژ-ساوئیچینگ
است.

مواد و روشها
رویکرد مارکوف-سوئیچینگ

در مدلهای غیرخمی فرض بر ایم است که رفتار متغیری کااااه
مدلسازی روی آن انجا میگیارد در حا تهااای م تلاا متفاوت
بوده و تغییر میکند ن .)22مدلهای غیرخمی از حاظ سرعت تغییر از
یاک حا ت باه حا ات دیگر به دو گروه عمده تلسیم ماایشااوند .در
برخای از ایم مدلهای غیرخمی تغییر از یک حا ت به حا ت دیگر به
صورت م،یم و آهسته انجا میگیارد نمانناد مادلهاای اتورگرسایو
انتلال هموار ن 3)STARو شبکه مصانوعی ن )2)ANNدر برخی دیگر
از ایم مااادلهاااای غیرخمی ایم انتلال به سرعت انجا میگیرد که
مدل ماارکوژ-سوئیچینگ می باشد .مدل مارکوژ-سوئیچینگ یکای
از مدلهای سری زمانی غیرخمای اسات کاه توساط همیلتاون ن)33
پیشنهاد شده است .در ایم مدل فرض میشود رژیمی کاه در زماان t
ر می دهد قابل مشاهده نبوده و بستگی به یاک فرایناد غیار قابال
مشاهده ن )stدارد .ایم متغیار از زنجیاره مرتباه اول ماارکوژ پیاروی
میکند .به عبارت دیگر ملدار متغیر  stدر دوره  tتنها باه ملادار آن در
دوره  t-1بستگی دارد .میتوان مدلهای انتلال بارای متغیار  ytرا باه
صورت معاد ه ن )3بیان کرد:
ن)3

st = 1
st = 2

c + α1 yt−1 + ε1 ,
yt = { 1
c2 + α2 yt−1 + ε2 ,

وقتی  stفرایناد ماارکوژ را دنباال مایکناد ایام مادل را مادل
مارکوژ-سوئیچینگ می نامند .با فرض اینکه متغیار ساری زماانی y
دارای  mرژیم ممکم اسات کاه توساط متغیار غیرقابال مشااهده st
1- Smooth Transition Autoregressive
2- Artificial Neural Network

مش ص می شود .یاک مادل خاود رگرسایون ماارکوژ-ساوئچینگ
ن )MS-ARاز رژیمها با یک فرآیند  ARبا مرتبه  pبه شر زیر تبییم
میشود.
𝑝

𝑚

) 𝑖=𝑡𝑠(𝐼 ] 𝑡𝑖𝑢 𝑦𝑡 = ∑ [∑(𝛽𝑖𝑗 𝑦𝑡−𝑗 ) +

ن)2

𝑖=1 𝑗=1

𝑠𝑡 = 𝑖 → 1
𝑠𝑡 ≠ 𝑖 → 0

{ = ) 𝑖=𝑡𝑠( 𝑖𝐼

همچنیم )  ut ≈ N(0, σ2مای باشاد و  stنتیجاه یاک زنجیاره
مارکوژ با  Nرژیم است و  stبرای هماه tهاا مساتلل از  utاسات .در
مدل ماکوژ-سوئیچینگ ویژگیهای  ytبه صاورت مشاترک توساط
ویژگیهای  tو متغیر  stتعییم میشود .بارای داشاتم پویاایی کامال
متغیرها تشریح احتماالت انتلال متغیر  stاز یک وضعیت باه وضاعیت
دیگر ضروری است .زنجیاره مرتباه اول ماارکوژ ایام احتمااالت را
نشان میدهد:
ن)1

] … 𝑝𝑟[𝑠𝑡 = 𝑗|𝑠𝑡−1 , 𝑠𝑡−2 = 𝑘, 𝑦𝑡−1 , 𝑦𝑡−2 ,
𝑗𝑖𝑝 = ]𝑖 = = 𝑝𝑟[𝑠𝑡 = 𝑗|𝑠𝑡−1

انتلال بیم وضعیتها یا رژیمها را میتوان با اساتفاده از مااتری
احتمال انتلال 1نشان داد .در مدل ساده کاه تنهاا دو رژیام دارد ایام
ماتری به صورت رابمه ن )4است:
ن)4

)𝑝𝑟(𝑠𝑡 = 2|𝑠𝑡−1 = 1
)
)𝑝𝑟(𝑠𝑡 = 2|𝑠𝑡−1 = 2
𝑝12
) 𝑝22

)𝑝𝑟(𝑠𝑡 = 1|𝑠𝑡−1 = 1
(
)𝑝𝑟(𝑠𝑡 = 1|𝑠𝑡−1 = 2
𝑝11
𝑝( =
21

کاه در آن ) pij (i, j = 1,2احتمااالت انتلاال  st = jرا نشاان
می دهد به طوریکاه 𝑖 =  𝑠𝑡−1و  pi1 + pi2 = 1اسات .خ،صاه
مدلهای  MS-ARدر جدول  3ارائه شده است ن.)35
با ترکیب حا تهای م تل میتاوان مادلهاای جزئایتاری را
بدست آورد که در آن امکان وابستگی اجزای م تل به رژیمها وجود
دارد .بنابرایم برای آن که بتوان بهتریم مادل را از میاان مادلهاای
فوق انت اب کرد استراتژی انت اب مدل به صورت زیر خواهد بود:
 -3تعییم خمی بودن با غیر خمی بودن ا گوی دادهها با استفاده از
آزمون BDS
 -2تعییم تعداد وقفه های بهینه برای متغیرهای حاضر در مادل باا
استفاده از معیارهای اط،عاتی آکائیاک و شاوارتز بارای تماا
حا تهای ممکم مدل مارکوژ-سوئیچینگ نحا تهای ماذکور
در جدول )3
3- Transition Probability Matrix

نراقی و همکاران ،مطالعه ارتباط غیر خطی مصرف انرژی و تورم در بخش کشاورزی

 -1تعییم تعداد رژیمها برای حا تهاای م تلا مادل ماارکوژ-
سوئیچینگ با استفاده از معیارهای اط،عاتی آکائیک و شوارتز
 -4ملایسه حا ت هاای ت مایم زده شاده بار مبناای ساه ویژگای
نداشتم بیشتریم ضرایب معنادار نباه ویاژه اجازای وابساته باه
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رژیم) داشتم بیشتریم ملدار تاب حداکثر راساتنمایی و داشاتم
حداقل واریان جم،ت اخ،ل)
 -9انت اب مدل بهینه بر مبنای ویژگیهای فوق ن.)36

جدول  -1حالتهای مختلف مدل MS-AR
Table 1- Types of MS-AR Model
MSM

MSI

عرض از مبداء ثابت

عرض از مبداء متغیر

میانگیم ثابت

میانگیم متغیر

Intercept
invariant

Intercept
varying

Mean
invariant

Mean
varying

Linear AR

MSI-AR

Linear MAR

MSM-AR

MSH-AR

MSIH-AR

MSH-MAR

MSMH-AR

MSA-AR

MSIA-AR

MSA-MAR

MSMA-AR

MSAH-AR

MSIAH-AR

MSAH-MAR

MSMAHAR

واریان

ثابت

Heteroskedasiticity
invariant

واریان

متغیر

Heteroskedasiticity
varying

واریان

Autoregressive Parameters
invariant

ثابت

Heteroskedasiticity
invariant

واریان

پارامتر خودتوضیح ثابت

متغیر

Heteroskedasiticity
varying

پارامتر خودتوضیح متغیر
Autoregressive Parameters
varying

فرایند خمی سری زمانی H0:
آزمون غیرخطی BDS

مدل غیرخمی است H1:

آزمون ناپارامتری  BDSتوسط براک و همکااران ن )4باه منظاور
بررسی همبستگی متوا ی و ساختار غیرخمای موجاود در یاک ساری
زمانی بر مبنای مجموع همبستگی معرفی گردید .در ایم روش سری
زمانی اسکا ر  xtکه دارای طول  Nو ابعاد  mمیباشد در نظر گرفته و
سری جدید  Xtبه صاورت ∈ Xt = (xt , xt−τ , … , xt−(m−1)τ ), Xt
 Rmتو ید می شود .در شرایط فرض صفر سری زمانی  xtآماره BDS
برای  m > 1به صورت زیر تعری میگردد:
ن)9

)𝑟( 𝑟𝑐𝑚 (𝑟) − 𝑐1
)𝑟( 𝑀𝜎𝑚.

𝑀√ = )𝑟( 𝑀𝐵𝐷𝑆𝑚.

کاه در آن ) 𝜏 M=N-(m-1تعاداد نلااط محااط در ف
بعدی  rشعاع کرهای به مرکاز  Cm(r) Xiملاادیر ثابات کاه توساط
گراسبرگر و پروشیا ن )37ارائه شده است .ایم آزمون به خاوبی جهات
ارزیابی وجود یک فرایند غیرخمی کلی در سری زمانی انجا میگیرد.
به د یل آنکه آماره  BDSدارای توزی  Zمیباشد برای تصمیمگیاری
در مورد ایم آزمون از ملادیر بحرانی آماره  Zدر سمح معنایداری %9
و  %37و ملایسه آن با آماره محاسباتی اساتفاده مایشاود .همچنایم
درصورت انجا آزمون بر روی پسماند مدلهای خمی فرضیه آزماون
به صورت زیر است:
اای m

به منظور اط،عات بیشتر در مورد ایم آزمون می توان به مما عاه
وانگ و همکاران ن )10رجوع کرد.
بنابرایم به دنبال مدل نظری فوق برای ت میم اثارات نوساانات
مصرژ انرژی و سایر عوامل موثر بر قیمت محصوالت کشااورزی از
یک مدل اقتصادسنجی تجربی نمعاد ه ن ))6استفاده میکنیم.
𝑡𝑠𝐶𝐸 𝐴𝑃𝐼𝑡 = 𝑎𝑠𝑡 + 𝛽1 𝑃𝑃𝐼𝑠𝑡 + 𝛽2 𝐹𝑃𝐼𝑠𝑡 + 𝛽3
ن)6
𝑡𝜀 +
در اینجا متغیر  APIشاخص قیمت محصوالت کشاورزی را نشان

میدهد  PPIو  FPIبه ترتیب بیانگر شاخص قیمت سمو شیمیایی و
شاخص قیمت کود شیمیایی مایباشاد و  ECنشاان دهناده مصارژ
انرژی است .برای ت میم ایم معاد ه مادل  MS-ARاجارا گردیاد و
برای سنج قابلیت اطمینان نتایج بارآوردی از برخای آزماونهاای
او یه مانند آزمون ریشه واحد استفاده شده است.
دادهها

در ایم مما عه برای بررسی ارتبااط بایم مصارژ انارژی و تاور
کشاورزی در ایران از دادههای فصلی  26سال ناز سه ماهه اول سال
 3107تا سه ماهه چهار ساال  )3159و مادل غیرخمای ماارکوژ-
سوئیچینگ استفاده شده اسات .داده هاای ایام تحلیاق از اداره آماار
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اقتصااادی بانااک مرکاازی جمهااوری اساا،می ایااران و وزارت نیاارو
جم آوری شده و کلیه ت میمهای ایم مما عاه توساط نار افزارهاای
 EViews 10و  OxMetrics 7انجا گرفته است.
آمار توصیفی متغیرها طی سالهای  3159-3107نشان میدهاد
که شاخص قیمت کشاورزی ) (APIبا میانگیم  371/0حداکثر ملادار

 323/4و حداقل ملادار آن  60/26اسات .همچنایم میازان مصارژ
انرژی ) (ECدارای نوسانات  7/316میلیون تنی است که نشان دهنده
برخی شوکها بیم سالهای  3107تا  3159است و محادوده ملاادیر
آن از  7/96تا  3/330میلیون تم میباشد .خ،صاه آماار توصایفی در
جدول  2مشاهده میشود.

جدول  -2آمار توصیفی متغیرها طی دوره 1931-1931
Table 2- Descriptive statistics of variables during 1991-2017

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

میانگین

واحد

نماد

متغیر

Std. Dev

Minimum

Maximum

Mean

unit

Symbol

Variable

6.29

67.26

121.4

103.7

-

API

شاخص قیمت مصوالت کشاورزی

33.27

72.79

234.18

131.8

-

PPI

32.29

9.58

173.41

69.9

-

FPI

0.136

0.56

1.117

0.85

میلیون تم معادل
نفت خا

EC

Million tone
COE
ماخذ :یافتههای تحلیق

Agricultural Price Index

شاخص قیمت سموم کشاورزی
Pesticide Price Index

شاخص قیمت کود شیمیایی
Fertilizer Price Index

مصرف انرژی
Energy Consumption

Source: Research finding

نتایج و بحث
به بیان مهمتریم یافتههای تحلیق اختصا مییاباد.
ایم ب
از آنجا که از دادههای سری زمانی استفاده مایشاود الز اسات کاه
ایستایی متغیرها بررسی شود .در بیشتر مما عاات ساریهاای زماانی
وجود ریشه واحد در متغیرهای سریهای زمانی ممکم است منجر باه
نتایج رگرسیونهای جعلی شود و از ایم رو نتایج به دست آمده گماراه
کننده است .به همیم د یل در مما عات تجربی سریهای زمانی قبل
از هر گونه ت میم و تحلیلهای اقتصادسنجی ریشه واحد متغیرهاای
مدل مورد آزمون قرار مایگیارد .آزماون ریشاه واحاد فصالی هِگای
ن )HEGYمتداو تریم آزمون برای بررسی ریشه واحد دادههای فصلی
میباشد .ایم آزمون از چارچوب کلی دیکی-فاو ر پیاروی مایکناد و
ریشااه واحااد فصاالی را بااه طااور جداگانااه در فراوان ایهااای م تلا

نفرکان های فصلی و فرکان صفر) بررسی مینماید؛ اما نکته قابال
توجه در بررسیها نشان میدهد که عد توجه به شکسات سااختاری
در متغیرهای سریهای زمانی از یک سو و وجود تغییرات ساختاری در
رابمه ی بیم متغیرهای اقتصادی از سوی دیگر منجر به نتایج گماراه
کننده می شود .با توجه به مما عات اقتصاادی در صاورتی کاه متغیار
مورد بررسی تغییرات ساختاری داشته باشد آزمون ریشه واحد معمو ی
که در آنها امکان حاظ شکست ساختاری وجود ندارد تعاداد دفعاات
رد فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد را کاه میدهاد .بناابرایم
در ایم مما عه از آزمونهای ریشه واحد غیر خمی برای برای بررسای
ایستایی متغیرها استفاده شد کاه نتاایج آن در جاداول  4 1و  9آورده
شده است.

جدول  -9نتایج آزمون ریشه واحد KSS

احتمال
Probability
*0.0026
*0.049
*0.036
*0.000

Table 3- KSS unit root tests results
درجه همبستگی
آماره آزمون
آمارهt
t-statistic
1.68
1.9
1.9
1.9

ماخذ :براورد نویسندگان با استفاده از نر افزار ایویوز 37
نکته * :نشان دهنده معنی داری در سمح  % 9میباشد
تمامی متغیرها ا گاریتیم طبیعی هستند

t-KSS
3.03
-1.97
-1.9
4.80

Autocorrelation Degree
1
7
9
12

متغیر
Variable
API
PPI
FPI
EC

Source: Authors’ estimates using Eviews10
Note: * denote significance at 5% level
All variables are in natural logarithm
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جدول  -4نتایج آزمون زیوت و اندروز با یک شکست ساختاری
Table 4- Result of Zivot and Andrews one-break test

شکست ساختاری

آماره آزمون

وقفهها

سری زمانی

Break season
2005:2
1995:3
2009:4
2010:2

t-statistics
*-4.70
*-4.61
*-4.59
*-4.32

Lags included#
8
0
0
9

Series
API
PPI
FPI
EC
Source: Authors’ estimates using Eviews10

ماخذ :براورد نویسندگان با استفاده از نر افزار ایویز 37
نکته :تمامی متغیرها گاریتم طبیعی میباشند.
 #وقفهی سریهای زمانی از طریق آماره آزمون انت اب شدند.

Note: All variables are in natural logarithm
# Lags for the difference of the series selected via t-test

* denote statistical significance at 5% level.

* نشان دهنده معنی داری در سمح  %9است.

جدول  -1نتایج آزمون لی و استرزیسیچ با دو شکست ساختاری
Table 5- Result of Lee and Strazicich two-break test

شکست ساختاری

آماره آزمون

سری زمانی

Breaks
2001:1 2014:1
1995:1 1997:2
2004:1 2011:2
2011:2 2013:3

t-statistics
**-5.46
**-5.16
**-4.82
**-4.88

Series
API
PPI
FPI
EC

مأخذ :براورد نویسندگان با استفاده از نر افزار ایویز 37
نکته :تمامی متغیرها گاریتم طبیعی میباشند.
* و ** بترتیب نشان دهنده معنی داری در سمح  %37و  %9میباشند.

Source: Authors’ estimates using Eviews10
Note: All variables are in natural logarithm
* and ** denote statistical significance at 10% and 5% levels, respectively

نتااایج آزمااون  KSS1در جاادول  1نشااان ماایدهااد کااه تمااامی
متغیرهااای  FPI PPI APIو  ECفرضاایه صاافر کااه دال اات باار
ناایستایی و یا وجود ریشه واحد در متغیرها دارد را رد میکنند .در ادامه
نتایج آزمون ریشه واحد زیوت و اندروز 2و آزمون ی و استرزیسی  1باا
در نظر گرفتم شکست سااختاری بارای متغیرهاای ماورد مما عاه در
جداول  4و  9ارائه شده است.
نتایج آزمون زیوت و اندروز نشان میدهد که فرضیه صافر مبنای
بر وجود ریشه واحد با یک شکست ساختاری برای تمامی متغیرهاا رد
می گردد .همچنیم نتایج آزماون ریشاه واحاد ای و استرازییسای در
جدول  9گویای آن است با در نظر گرفتم دو شکست ساختاری همه
متغیرها ایستا می باشند .ذا ایم سریهای زمانی به صورت غیرخمای
ایستا می باشند و نیازی به بررسای وجاود ارتبااط بلندمادت براسااس
آزمونهای همجمعی وجود ندارد .پ از بررسی ریشه واحد غیرخمی
در مرحله بعدی آزمون غیرخمی بودن  BDSروی باقیماندههای مدل
خمی انجا گردید .نتایج ایم آزمون در جدول  6ارائه شده است.
ممابق جدول  6فرضیه صفر در سمح معنیداری  9%رد میشود
که نشان دهنده غیرخمی بودن ساختار مدل است .بناابرایم آزماون
 BDSوجود غیرخمی بودن در باقی مانادههاا را تأییاد مایکناد .در

همچنیم آزمون نسبت درستنمایی 9ن )LRتعداد بهینه وقفه و رژیم هاا
تعییم شدند .ابتدا مدلهای م تل  MSت میم زده شد و در نهایات
از بیم مدل های م تل مد ی که دارای حداقل آماره آکائیک بود باه
عنوان بهتریم مدل انت اب گردید.
مدل ) MSIAH (2)- AR (5با کمتریم آماره آکائیک ن)-4/326
و باالتریم نسبت درستنمایی ن )226/431انت اب شد .پ از برآورد و
انت اب مدل سپ مدل ) MSIAH (2)-AR (5از نظر برقرار باودن
فروض ک،سیک ماورد بررسای قارار گرفات نجادول  .)5همچنایم
آزمون  LRنشان داد که میتوان فرضیه خمی بودن مدل را باه نفا
مدل سوئیچینگ مارکوژ رد کرد.
طبق ایم مدل نر تور کشااورزی در طاول دوره باه دو رژیام
طبله بندی میشود .در جدول  5پارامترهای مدل  MSباا اساتفاده از
حداکثر احتمال راستنمایی برآورد شده اسات و تلریباا تماا ضارایب
برآورد شده در سمح معنادار هستند .از آنجا که آزمون  LR-χ2برابر با
 15/097است و ملدار  pآماره  DAVIESکمتر از  7/79است رابماه
غیر خمی بیم متغیرها تأیید شد.

1- Kapetanios, Shin and Shell
2- Zivot and Andrews
3- Lee and Strazicich

4- Akaike information criterion
5- Likelihood Ratio

مرحله آخر نتایج مادل باا اساتفاده از ا گاوی ماارکوژ-ساوئیچینگ
است راج گردید .برای ایم منظور با استفاده از آمارههاای آکائیاک 4و

066

نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی ،جلد  ،35شماره  ،3پاییز 1400

جدول  -6نتایج آزمون BDS
Table 6- Result of BDS test
آماره z
خطای معیار

آماره آزمون

Std. Error
0.007
0.011
0.014
0.014
0.014

BDS Statistic
0.061
0.136
0.182
0.214
0.241

Z-statistics
8.302
11.618
12.926
14.510
16.761

احتمال

اندازه

Prob
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Dimension
2
3
4
5
6

Source: Authors’ estimates using Eviews10

مأخذ :براورد نویسندگان با استفاده از نر افزار ایویز 37

جدول  -3نتایج وقفه و رژیم براورد شده برای مدل مارکوف-سوئیچینگ
Table 7- Results of estimated lag and regime for MS models

آماره آکائیک

آزمون نسبت درستنمایی

تعداد وقفه

AIC
-3.46
-3.77
-3.829
-3.898
*-4.068
-3.998
-4.044
-3.884
-3.870
-3.998

Log likelihood
189.580
206.335
209.411
211.905
*221.372
215.939
221.210
217.298
218.510
220.943

Number of lags
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

ماخذ :براورد نویسندگان با استفاده از نر افزار اُایک
* نشان دهنده جواب بهینه انت اب شده میباشد.

متریک

0

تعداد رژیم

مدل مارکوف-سوئیچینگ

Number of regimes

]Model [MS-AR
)MS(2)-AR(1
)MS(2)-AR(2
2
)MS(2)-AR(3
)MS(2)-AR(4
)MS(2)-AR(5
)MS(3)-AR(1
)MS(3)-AR(2
3
)MS(3)-AR(3
)MS(3)-AR(4
)MS(3)-AR(5
Source: Author’s estimates using PcGive in OxMetrics 7
][Note the asterisk * denotes the chosen model

جدول  -8نتایج تعیین حالت بهینه مدل مارکوف-سوئیچینگ
Table 8- Determination the optimal type of Markov Switching model

آماره آکائیک
AIC
 2رژیم
 1رژیم
Regime 2 Regime 3
-3.423
-3.745
-3.647
-3.568
-4.119
-4.027
-3.436
-3.442
-4.119
-4.025
*-4.126
-4.060
-3.972
-4.054

ماخذ :براورد نویسندگان با استفاده از نر افزار اُ ایک متریک
* نشان دهنده جواب بهینه انت اب شده میباشد

0

با توجه به نتایج ت میم مدل فاوق در جادول  5عارض از مباد
رژیم دو بیشتر از رژیام اول اسات و از نظار آمااری معناادار اسات
بنابرایم می توان ادعا کرد که رژیم اول نشان دهنده نار رشاد تاور
پاییم است و رژیم دو نر رشد تور باال را نشاان مایدهاد .نتاایج
بیانگر آن است که بیشتر ضرایب با تغییر رژیم تغییر کردهاند .در رژیم
اول ننر تور پاییم)  FPI PPIو  ECبر  APIتأثیر گذاشتهاند و در

مدل مارکوف-سوئیچینگ
)MS-AR(5
)MSI-AR(5
)MSMH-AR(5
)MSIA-AR(5
)MSMA-AR(5
)MSIH-AR(5
)MSIAH-AR(5
)MSAH-AR(5
Source: Author’s estimates using PcGive in OxMetrics 7
][Note the asterisk * denotes the chosen model

 APIتاأثیر گذاشاتهاناد.

رژیم دو نرژیم تور باال) فلط  PIو  ECبر
ع،وه بر ایم متغیار مصارژ انارژی ) (ECاز نظار آمااری در هماه
رژیمها معنادار است و در هر دو رژیم تور کشاورزی و مصرژ انرژی
همبستگی منفی وجود دارد که تأثیر انرژی در رژیم اول قویتر از رژیم
دیگر است .بنابرایم نتایج تأییاد مایکناد کاه تاأثیر  ECبار API
نامتلارن است .ایم یافتهها باا نتاایج مما عاات اُالساونکانمی و اُالدل

نراقی و همکاران ،مطالعه ارتباط غیر خطی مصرف انرژی و تورم در بخش کشاورزی

ن )20شِهو و همکااران ن )17و تلای زاده حصااری و همکااران ن)12
ممابلت دارد .در رژیم اول ضریب  ECمنفی و برابر با  -7/321است
کااه از نظاار آماااری در ساامح  ٪59معناایدار اساات و نشااان دهنااده
افزای  ECو در نهایت کاه  APIمیباشد .باه عباارت دیگار باا
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فرض اینکه سایر شرایط ثابت است اگر مصرژ انارژی یاک درصاد
افزای یابد نر تور کشاورزی در طول دوره به طور متوسط 7/321
درصد کاه مییابد.

جدول  -3نتایج مدل ) MSIAH(2) – AR (5در دوره 1931-1931
)Table 9- Estimation results of MSIAH (2) – AR (5) model for the period 1991(2) – 2017(1

رژیم 2

رژیم 1

Regime 2

Regime 1

سطح احتمال

ضرایب

سطح احتمال

ضرایب

P-value

Coefficient

P-value

Coefficient

**3.361
**0.719
**-0.384
**-0.144
**-0.140
**0.151
**0.072
**-0.128
0.015

0.000
**4.754
0.000
0.000
**0.638
0.000
0.001
**-0.315
0.003
0.025
**0.195
0.038
0.001
**-0.518
0.000
0.000
*-0.026
0.058
0.000
-0.002
0.838
0.001
**-0.067
0.014
0.0019
0.024
0.002
224.248
-4.126
)39.750 (0.000
0.000
)19.236 (0.069
)0.268 (0.874
)0.0047 (0.45
Source: Author’s estimates using PcGive in OxMetrics 7
ماخذ :براورد نویسندگان با استفاده از نر افزار اُ ایک متریک 0
* and ** denote statistical significance at 10% and 5% levels, respectively.
* و ** نشان دهنده معنی داری در سمو  9و  37درصد

همچنیم در رژیم دو ضریب  ECمنفی و برابر با  -7/760است
که از نظر آماری در سمح  ٪59معنادار است و نشان دهناده کااه
 APIبه د یل افزای  ECمیباشد .بنابرایم میتوان گفات باا ایام
فرض که سایر شرایط بدون تغییر باشد اگر مصرژ انرژی یک درصد
افزای یابد نر تور کشاورزی در طول دوره مورد بررسی در رژیام
دو به طور متوسط  -7/760درصد کاه مییابد .ذا نتایج مدل باا
انتظارات نظری ممابلت دارد که بیانگر تاأثیر نهاادههاا نباه اساتثنای
شاخص قیمت کود در رژیم دو ) بر تاور کشااورزی اسات .قسامت

Constant
)API(-1
)API(-2
)API(-4
)API(-5
PPI
FPI
EC
𝟐𝝈
Log likelihood
AIC
LR-test χ2
DAVIES
)Portmanteau test χ2 (12 lags
Normality test χ2
ARCH 1-1 test

جا ب نتایج مدل مارکوژ-سوئیچینگ ماتری احتماالت انتلال است
که احتمال انتلال از یک رژیم در زمان  tبه رژیم دیگر در زمان t + 1
را نشان میدهد که در جدول  37ارائه شده است.
در ماتری فوق نتایج  7/10و  7/51احتمال عاد تغییار در هار
یک از دو رژیم را نشان میدهند .آشکار است که میل به عد تغییر در
دو رژیم براوردی زیاد و ا بته در ا گوی دو اندکی بیشتر است .نتاایج
نشان میدهد که فلط یک واقعه شدید میتواند سبب تغییار وضاعیت
شود.

جدول  -11نتایج احتمال انتقاالت مدل مارکوف-سوئیچینگ
Table 10- Results of Transition probability MS-AR

رژیم دوم

رژیم اول

احتمال انتقاالت

Regime 2
0.07
0.93

Regime 1
0.874
0.126

Transition probability
Regime 1
Regime 2

ماخذ :براورد نویسندگان با استفاده از نر افزار اُ ایک

متریک

0

Source: Author’s estimates using PcGive in OxMetrics 7
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جدول  -11طبقهبندی رژیمها :مشاهدات دو رژیم در دوره زمانی (( 1931)1(-1931)4براساس احتماالت هموارسازی شده)
)Table 11- Regime Classification: Episodes of two regimes for the period 1991(2) – 2017(1) (Smoothed Probabilities

دوره

کل
Total

36 quarters (36.36%) with an average duration
of 9 quarters.

63 quarters (63.64%) with an average duration
of 15.75 quarters.

ماخذ :براورد نویسندگان با استفاده از نر افزار اُ ایک

متریک

میانگیم احتمال
Average Probability
0.974
0.949
0.990
0.994
میانگیم احتمال
Average Probability
0.989
0.868
0.991
0.950

0

نتایج جدول  33نشان میدهد که تعداد دورههای رژیم اول نسبت
به رژیم دیگر در دوره زمانی مورد بررسی کمتر است .ع،وه بر ایم با
توجه به نتایج برآوردی در طای دوره زماانی  3107-3159سیاسات
حذژ یارانه نهادههای کشاورزی از ساال  3115در ایاران اجارا شاده
است که در رژیم نر تور باال ر داده است و سبب کااه بیشاتر
مصارژ اناارژی در رژیاام دو شاده اساات .همااراه باا ایام سیاساات
خشکسا یهای پی در پی نیز در ایم دوره اتفاق افتاده است .دورههای
خشکسااا ی متااوا ی بایم سااالهااای ن-3101)3ن 3103)3ن-3110)3
ن 3112)3و ن-3152)3ن 3115)4است [به جدول  33مراجعه کنید] .باه
همیم د یل است که با افزای قیمت کشاورزی به د یل کاه تو ید
در ایم دورهها ضریب قیمت سمو دف آفات در رژیم دو نرژیم نر
تور باال) منفی شده است.
بر اساس نتایج جدول  33در طول دوره  3107-3159نر تاور
کشاورزی در رژیم اول و دو به ترتیب در  16فصل و  61فصل باوده
است .ایم بدان معنی است که بیشتر نوسانات تور کشاورزی در نار
تور باال بوده است .ع،وه بر ایم نتایج مادل  MS-ARتأییاد کارد
تور کشاورزی تحت تأثیر شاخص قیمت سمو دف آفاات شااخص
قیمت کود و مصرژ انرژی قرار دارد که همگی تأثیر منفی یاا مثبات
قابل توجهی بر آن دارند .همچنیم احتمال باقی مانادن در نار تاور
باال بی از نر تور پاییم است .بنابرایم میتوان نتیجه گرفات کاه
عد تلارن در نر رشد تور کشاورزی وجود دارد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
به طور کلی عد تلارن در نوسانات قیمت باع توجه بیشتر باه
مدلهای غیرخمی برای است راج و بررسی انتلال قیمت و رابمه بیم
بازارهای م تلا شاده اسات .مادل ماارکوژ-ساوئیچینگ یکای از
محبوبتریم مدلهاای غیرخمای اسات کاه در ایام زمیناه اساتفاده

Period
فصلها
Quarters
2
15
10
9
فصلها
Quarters
26
21
10
6

رژیم اول
Regime 1
)1992(3)-1992(4
)1999(3)-2003(1
)2008(3)-2010(4
)2013(3)-2015(3
رژیم دوم
Regime 2
)1993(1)-1999(2
)2003(2)-2008(2
)2011(1)-2013(2
)2015(4)-2017(1

Source: Author’s estimates using PcGive in OxMetrics 7

میشود .ایم مما عه رابمه بیم قیمت نهادههای کشااورزی باه ویاژه
مصرژ انرژی و تور کشاورزی ایاران را در دوره ن-3159)4ن3107)3
بررسی کرده است .برای ایم منظاور مادل )MSIAH (2) -AR (5
براورد شد همچنیم برای شناسایی تأثیر انرژی بر تور کشااورزی از
دادههاای مصارژ انارژی اساتفاده گردیااد .از نتاایج مادل مایتااوان
نتیجهگیری زیر را انجا داد:
 بر اساس نتایج آزمون  BDSو آزمون  LR-χ2مدل غیار خمای
برای تحلیل رابماه بایم قیمات نهاادههاای کشااورزی و تاور
کشاورزی نسبت به مدل خمی ترجیح داده میشود.
 نتایج مدل با مبانی نظری که اهمیت قیمت نهاادههاا و مصارژ
انرژی بر تور کشاورزی را نشان میدهد ممابلت دارد .همچنیم
ایم مما عه همانند بیشتر مما عات تجربی نشان داده اسات کاه
مصرژ انرژی تأثیر منفی بار تاور کشااورزی دارد .باه عباارت
دیگر مای تاوان ادعاا کارد کاه در طاول دوره مما عاه قیمات
نهادههای کشاورزی از عوامل تأثیرگذار بر تور کشااورزی باوده
است.
 یافتهها نشان داد که رژیمهای نر تور پاییم و نر تاور بااال
پایدار هستند و تنها حوادث شدید میتوانند سبب تغییار وضاعیت
رژیمها شود.
 نتایج مدل  MSنشان داد کاه تاأثیر قیمات نهاادههاا بار تاور
کشاورزی در رژیمها متفاوت است .در مورد انرژی تأثیر مصارژ
انرژی بر تور کشاورزی در رژیم نر تور باال کمتر از رژیم نر
تور پاییم است زیرا حذژ سیاست یارانههاای انارژی در رژیام
دو ننر تور باال) اعماال شاده اسات .بناابرایم نتاایج نشاان
دهنده تأثیر نامتلارن شوکهای مصرژ انرژی بر تور کشاورزی
است.
 همچنیم تأثیر قیمت نهادهها بر تور کشاورزی بیانگر آن اسات
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.کشاورزی تأثیر بگذارد

طریق قیمت نهادهها میتواند بر تور
در پایان پیشنهاد می گردد که برنامهریزان و سیاستگذاران بایاد
به ایم عد تلارن در نر رشد تور کشاورزی توجه داشته باشند تا باا
استفاده از ابزارهای سیاستگذاری مناسب ثبات قیمات در کشااورزی
.را تا حد ممکم افزای دهند

که کشاورزی ایران به طور قابل تاوجهی تحات تاأثیر تغییارات
 در ایم مما عه تغییرات قیمت نهاادههاا.قیمت نهادهها قرار دارد
ناشی از شوکهای م تلفی مانناد حاذژ یاراناههاای انارژی و
 بناابرایم مای تاوان نتیجاه گرفات کاه حاذژ.خشکسا ی باود
یارانههای انرژی و خشکسا ی به طور مستلیم و غیر مستلیم از
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Introduction: Today, the food-energy nexus is a vital issue. Energy in the food production chain is an
essential feature of agricultural development and a critical factor in achieving food security. Energy use in the
agricultural sector has increased to respond to the growing demand of the population, as well the limited supply
of cultivated lands, and the desire for high standards of living. Therefore, the agricultural sector is heavily
dependent on energy that affects agricultural prices. Agricultural price fluctuations are one of the most critical
challenges for policymakers. The rapid rise in food prices has a significant negative impact on social welfare,
especially the poor in developing countries, which is an issue that is more critical in developing countries than in
developed countries. According to the Food and Agriculture Organization (FAO) report in 2018, the food world
price index increased from 89.6 to 229.9 during the period from 2002 to 2011. Our literature review shows a
distinct lack of research on modeling and analyzing the linkage between agricultural input price shock,
especially energy and agricultural commodity prices in Iran.
Materials and Methods: The Markov Switching model is a popular non-linear time-series model that
involves multiple equations and can characterize the time-series behaviors in different regimes. This model is
suitable for describing correlated data that exhibit distinct dynamic patterns during different periods. So,
considering the sensitivity of food security and the impact of agricultural input, the main objective of this paper
is to develop an econometric model to gain reliable insight into the impact of energy consumption on agricultural
inflation, using the Markov Switching approach. To estimate this equation, we will run a MS-AR model, some
preliminary tests, such as unit root test and stability test, are employed to ensure the reliability of MS-AR
estimation results.
Results and Discussion: Due to use of time series data, it is necessary to check the stationary status of
variables. We performed a common non-linear unit root test (Kapetanios, Shin and Shell (KSS), Zivot and
Andrews, Lee and Strazicich). These results reveal that we can significantly reject the null hypothesis of unit
root for API, PPI, FPI, and EC, implying that all four variables considered in this study are stationary with
structural breaks at levels. The Markov-Switching model has the various types that each of these is a particular
component of the regime-dependent equation. Therefore, to choose the best type, the Akaike information
criterion was used, and the model with the minimum value was selected as the optimal one. After model
estimation and selection, the LR test indicated that the hypothesis of linearity could be rejected in favor of a
Markov switching model. According to this model, the period of the Markov switching model estimation is
classified into two regimes. Approximately, all the estimated coefficients of the MSIAH (2) - AR (5) model are
found to be significant at the conventional level.
Conclusion: The estimation results are consistent with theoretical foundations illustrating the importance of
input prices and energy consumption on agricultural commodity prices. As with most experimental studies
reviewed, this study has also shown energy consumption has a negative impact on agricultural commodity
prices. In other words, it can be contended that during the study period, agricultural input prices have been
influential factors on agricultural commodity prices. The findings revealed that the low inflation rate and high
inflation rate regimes are stable and that only extreme events can switch regimes. The results of the MS model
showed that the effect of input prices on agricultural inflation is different in regimes. In the case of energy, the
impact of energy consumption on agricultural commodity prices in the high inflation rate regime is less than the
low inflation rate regime because the elimination of energy subsidies policy has been applied in the second
regime (high inflation rate). Thus, the results indicate the asymmetric impact of energy consumption shocks on
agricultural commodity prices. The effect of agricultural input prices on agricultural commodity prices indicates
1, 2 and 3- Ph.D. Graduated of Agricultural Economics, Associate Professor and Assistant Professor Department of
Agricultural Economics, Extension & Education, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran,
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that Iranian agriculture is significantly affected by changes in input prices. In this study, changes in input prices
were caused by various shocks, such as the elimination of energy subsidies and drought. Therefore, it can be
concluded that the elimination of energy subsidies and drought were, directly and indirectly, able to affect
agricultural inflations through the price of inputs. In conclusion, planners and policymakers must pay attention to
this asymmetry in agricultural commodity prices volatility to increase the price stability in agriculture as much as
possible by appropriate policy tools.
Keywords: Agricultural Prices, Energy Consumption, Inflation, Markov-Switching Model
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مقاالت پژوهشی

تحلیل میزان اثربخشی تسهیالت بانکی به طرحهای استخر ذخیره آب و توسعه کشت گلخانهای
در استان خراسان رضوی
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چکیده
اعطاي تسهيالت بانكي هدفمند یكي از مهمترین عوامل افزایش سرمایهگذاري و تقویت توليد ميباشد و ميتواند بستر الزم را براي ارتقاي سطح
رفاه جامعه فراهم سازد .از این رو ،امروزه یكي از اهداف اصلي سياست اقتصادي دولت ،سوق دادن منابع و اعتبارات بانكي به سمت فعاليتهاي توليدي و
سرمایهاي مي باشد .اما اعطاي تسهيالت چقدر اثر بخش بوده است مهمترین سئوال بازار سرمایه است .در این مطالعه بهه بررسهي و ارزیهابي اثربخشهي
تسهيالت اعطایي به طرحهاي استخر ذخيره آب و توسعه کشت گلخانهاي در استان خراسان رضوي پرداخته شده است .بدین منظور ،ابتدا با بكهارگيري
تكنيک دلفي ،شاخصهاي اثربخشي تسهيالت اعطائي به طرحهاي استخر ذخيره آب و توسعه کشت گلخانهاي در قالب ابعاد :منطق برنامه ،کيفيت اجرا،
نتایج عملياتي و اثربخشي ،استخراج شد .در نهایت ،با استفاده از تكنيک معادالت ساختاري ،ميزان تأثير عوامل مؤثر بر اثربخشي تسهيالت اعطهائي بهه
طرحها اندازهگيري شد .پرسشگري در اواخر سال  5931شروع و مطالعه تا سال  5931ادامه پيدا نمود .نتایج پژوهش نشهان داد ،کهه منطهق تسههيالت
اعطائي از سطح باالیي برخوردار بوده و در ميان شاخص هاي آن ،ميزان انطباق تسهيالت با اسناد باالدستي ،از بيشترین منطق برخوردار مي باشد .کيفيت
اجراي تسهيالت از سطح پایيني برخوردار بوده و در ميان شاخص هاي آن ،تناسب نوع و مبلغ ضمانت بانكي و نرخ سود بازپرداخت با نرخ بازده انتظاري،
از کمترین کيفيت اجرا برخوردار مي باشد .نتایج عملياتي از سطح متوسطي برخوردار بوده و در ميان شاخص هاي آن ،موفقيت اعطاي تسهيالت طهرح ،از
کمترین نتایج عملياتي برخوردار مي باشد .اثربخشي تسهيالت اعطائي به طرحهاي استخر ذخيره آب و توسعه کشت گلخانههاي بههترتيهب معهادل 15/8
درصد و  11 /5درصد ميباشد .نتایج پژوهش نشان ميدهد که تسهيالت اعطایي بهدليل عواملي نظير :شرایط نامناسهب اقتصهادي دوره مهورد بررسهي،
تغيير قوانين و مقررات ،سرمازدگي ،خشكسالي و بهویژه عدم مساعدت سيستم بانكي ،از اثربخشي مناسبي برخوردار نبوده است .لذا ،ایجهاد تناسهب بهين
بازدهي و نرخ سود بازپرداخت ،مساعدت بانک ها با بهرهبرداران خسارت دیده و باالخص توسعه بيمه محصوالت کشهاورزي ،بهه مسهئوالن ایهن بخهش
پيشنهاد ميشود.
طبقهبندی C30, D04, H81 :JEL
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مقدمه
یكي از مهمترین عوامل رشد اقتصادي کشهورها سهرمایهگهذاري
بوده و بازارهاي مهالي نقهش اساسهي در تجهيهز و تخصهيص منهابع
سرمایهگذاري به فعاليتهاي اقتصادي دارند .در ایهران بهازار سهرمایه
(اوراق بهادار و سهام) و سایر شبكههاي مهالي غيربهانكي رشهد قابهل
توجهي نداشته و بانکها به عنوان واسهطهههاي مهالي ،بخهش قابهل
توجهي از بازارهاي مالي را در تأمين مالي سرمایهگذاريهها بهه خهود
اختصاص دادهاند ( .)58در ایران بورس تهران ،از ابزارهاي نوین مهالي
استفاده مناسبي نشده است ،چراکهه سهرمایهگهذاري هميشهه متهاثر از
درآمدهاي نفتي بوده است .درصورتيکه در سایر کشهورها و بهه ویهژه
کشورهاي تازه صنعتي شده و حتي کشورهاي در حال توسعهاي نظيهر
چين ،مالزي ،ترکيه و ..به شدت از ابزارهاي مالي در جهت تامين مالي
استفاده ميشود .در ایران ،هرچند اقداماتي براي توسعه ابزارهاي مالي
ایجاد شده است (مانند راهاندازي صندوق امر پدیهده تقریبها ایهنههاي
قابل معامله ،صكوک و  )...ولي این امر پدیده ناشناخته اي است .نقش
بازار سرمایه ایران در تشكيل سرمایه ملي نيز بسيار اندک اسهت .ایهن
نسبت در کشورهاي توسعه یافته و حتي در بعضي کشهورهاي درحهال
توسعه ،باالي  511درصد ميباشهد ( .)55اعطهاي تسههيالت بهانكي
ميتواند باعث افزایش سرمایهگذاري و تقویت توليهد گردیهده و بسهتر
الزم را براي ارتقاي سطح رفاه جامعه فراهم سازد .از ایهن رو ،امهروزه
یكي از اهداف اصلي سياست اقتصادي دولتهها ،سهوق دادن منهابع و
اعتبارات بانكي به سمت فعاليتهاي توليهدي و سهرمایهاي مهيباشهد.
ليكن در کشورهاي در حال توسعه ،با توجه به نقهایص و کمبودههاي
بازار سرمایه ،گسهترش نيهافتن بهازار سههام شهرکتهها و مؤسسهات
اقتصادي ،امكان تأمين منابع مالي براي سرمایهگذاري براي مؤسسات
اقتصادي در بازار سرمایه و نيز انتشار سهام و اوراق مشارکت به اندازه
کافي وجود نداشته و تأمين این منهابع از طریهق بازارههاي غيررسهمي
سرمایه نيز به دليل وجود نرخهاي بهرة باال امكانپذیر نيست ،لهذا نهه
تنها مؤسسات بزرگ ،بلكه مؤسسات کوچک اقتصادي نيز سهم باالیي
از منابع مالي الزم براي سرمایهگذاري را از طریق بازار پول و اعتبارات
بانكي به دست ميآورند .عالوه بر این در ایران بهه دليهل مشهكالت
ساختاري نظام بانكي و تحریمهاي اقتصادي کهه موجهب نهاتواني در
جذب منابع مالي از مسيرهاي بينالمللي شدهاند ،اتكاء نظام اقتصهادي
به نظام پولي -بانكي داخلي شدیداً افزایش پيدا کرده و سبب وابستگي
سرمایهگذاريها به تسهيالت بانكي شده اسهت ( .)2همچنهين برخهي
معتقدند با وجود حجهم بهاالي تسههيالت اعطهایي در ایهران ،مقصهد
بسياري از این تسهيالت فعاليهتههاي توليهدي و سهرمایهاي بخهش
خصوصي نبوده است .آمارها نشان ميدهد نسبت تسهيالت بانكي به
توليد ناخالص داخلي ایران از لحاظ رتبهاي در خاورميانهه ماقبهل آخهر

بوده و در دنيا از ميان  591کشور رتبة  529را دارا ميباشد .همچنين،
ميزان تسهيالت اعطهایي از سهوي بخهش بهانكي ایهران بهه بخهش
خصوصي  3/1درصد توليد ناخالص داخلي ميباشد .در صورتيکه ایهن
رقم به طور متوسط در سهطح جههان برابهر بها  515/5درصهد توليهد
ناخالص جهاني بهوده اسهت ( .)5از طهرف دیگهر بهه بهاور بسهياري از
اقتصاددانان ،وجود یک بخش کشاورزي پيشرو و نيرومند از ضروریات
فرآیند توسعه اقتصادي در بسياري از کشورها بهوده و تها هنگهاميکهه
موانع توسعه این بخش بر طرف نشود ،سایر بخشها نيز به شكوفایي،
رشد و توسعه دست نخواهند یافت ( .)1پيشهرفت ایهن بخهش از چنهد
جنبه بویژه تأمين مواد غذایي ،مواد اوليه براي صنایع ،کمک بهه تهيهه
ارز و سرمایه براي سایر بخشهاي اقتصهادي ،ایجهاد بهازار مصهرف و
تأمين نيروي انساني داراي اهميت است .بها ایهن حهال هماننهد سهایر
بخشهاي اقتصادي ،یكي از موانهع عمهده رشهد و توسهعه اقتصهادي
فعاليتهاي این بخش ،بخصوص در ایران ،کمبهود سهرمایه اسهت .در
اکثر کشورها دولت به منظور حمایت از بخش کشاورزي ،ابزارههایي را
تهيه نموده که اعطاي تسهيالت ارزان قيمت از جمله آنها ميباشهد.
در اسههتان خراسههان رضههوي ،بخههش کشههاورزي بههه عنههوان یكههي از
عمدهترین بخهشههاي اقتصهادي مطهرح مهيباشهد .ایهن بخهش بها
برخورداري از ظرفيتها و توانمنديهاي وسيع بها بهيش از 5181855
هكتار سطح زیرکشهت انهواع محصهوالت زراعهي و بهاغي و بهيش از
 55193185واحههد دامههي بهها توليههد بههيش از  1132858تههن انههواع
محصوالت زراعي ،باغي و دامي جایگاه تعيين کننده در اقتصاد ملي و
استاني داشته و نقش مهمي در تامين نيازهاي حيهاتي جامعهه ،امنيهت
غذایي ،تامين مواد اوليه مورد نياز صنایع و ایجهاد اشهتغال دارد95/5 .
درصد اشتغال استان در این بخش قرار دارد که بعد از بخهش خهدمات
بيشترین نقش را در اشتغال استان داشته و منبع اشتغال و درآمد بيش
از نيمي از جمعيت روستایي اسهتان مهيباشهد .ایهن بخهش در اغلهب
محصوالت مهم مانند گندم ،جو و چغندر قند رتبه باالیي را در کشهور
دارا است .سهم ارزش افزوده بخش کشهاورزي اسهتان از کهل کشهور
 51/8درصد و سهم ارزش افزوده این بخش ،از توليد ناخالص داخلهي
استان  51/5درصد ميباشد که باالترین سهم را در مقایسهه بها سهایر
بخشهاي اقتصادي دارد ( .)59بر اسهاس گهزارش مرکهز آمهار ایهران
تعداد  22811گلخانه در سال  5933در سطح کشور وجود داشته که از
ایههن تعههداد 21592 ،واحههد فعههال و  5881واحههد غيههر فعههال هسههتند.
همچنين مساحت گلخانهههاي کشهور در سهال  5933بهيش از 3811
هكتار بوده اسهت .در اسهتان خراسهان رضهوي در سهال  5933تعهداد
 5199گلخانه وجود داشته است که از این تعداد  5958واحهد فعهال و
تعداد  953غير فعال بهوده اسهت .در ایهن اسهتان تعهداد  1212سهالن
گلخانه با مساحت  915هكتار در سال  5933وجود داشته است (.)25

محدث حسینی و همکاران ،تحلیل میزان اثربخشی تسهیالت بانکی به طرحهای استخر ذخیره آب و توسعه کشت گلخانهای

با توجه به تنگناها و مشكالت کمبود سرمایه در بخش کشاورزي،
سازمان جهاد کشهاورزي اسهتان خراسهان رضهوي بهه چنهدین طهرح
توسعهاي در زیر بخشهاي مختلف بخش کشاورزي تسهيالت اعطها
نموده است .که برخي از آنها عبارتند از :طهرح اسهتخر ذخيهره آب و
طرح توسعه کشت گلخانهاي .با این وجود اینكه افهزایش بههرهوري و
توليد محصوالت کشاورزي یكي از مهمترین اهداف از انجام این گونه
طرحها بوده است ،اما تا کنون مطالعهاي جهت بررسي اثهر تسههيالت
اعطایي به این طرحها در بخش کشهاورزي اسهتان خراسهان رضهوي
انجام نشده اسهت .بنهابراین انجهام مطالعهاتي در ایهن خصهوص الزم
ميباشد .در همين راستا مطالعه حاضر در نظهر دارد ميهزان اثربخشهي
تسهيالت اعطایي به طرحههاي نهامبرده را محاسهبه نمایهد .در ادامهه
برخي از مطالعات صورت پذیرفتهه مهرتبط بها موضهوع تحقيهق مهرور
ميشود:
داس و جههوی ( )2113بههه بررسههي نقههش اعتبههارات مسههتقيم و
غيرمستقيم کشاورزي بر توليد کشاورزي هند طي سهالههاي -2115
 2115با استفاده از تجزیهه و تحليهل دادهههاي تهابلویي پویها و روش
گشتاورهاي تعميم یافته پرداخت .نتهایج نشهان داد کهه ميهزان اعتبهار
مسههتقيم کشههاورزي تههأثير مثبههت و قابههل مالحظهههاي در توليههدات
کشههاورزي داشههته اسههت .تعههداد حسههابهههاي اعتبههاري غيرمسههتقيم
کشاورزي نيز تأثير قابل مالحظه و مثبتي بر روي توليدات کشهاورزي،
اما با وقفه یكسهاله داشهته اسهت ( .)8احمهد ( )2155بهه بررسهي اثهر
اعتبارات بر توليد بخش کشاورزي پاکسهتان طهي دوره 5318-2118
پرداخت ( .)8یافتههاي تجربي بها بكهارگيري مهدل خودرگرسهيون بها
وقفهههاي تهوزیعي ( 1)ARDLنشهان داد کهه اعتبهارات نقهش قابهل
توجهي در رشد بخش کشاورزي ایهن کشهور داشهته و همهواره بهراي
کشاورزان جههت خریهد عوامهل توليهد مفيهد بهوده اسهت .مهااورین و
همكاران ( )2152به بررسي تأثير دسترسهي بهه اعتبهارات بهانكي بهر
عملكرد اقتصادي بخشههاي مههم اقتصهادي کنيها از جملهه بخهش
کشاورزي با استفاده از دادهههاي تهابلویي و روش گشهتارهاي تعمهيم
یافته طي دوره  2111-2151پرداختند ( .)51نتایج مطالعه آنان نشهان
داد که اعتبارات تأثير مثبت و قابل توجهي بر توليهد ناخهالص داخلهي
بخشهاي اقتصادي کنيا دارد .ونگنا و ویتور ( )2159عوامل مهؤثر بهر
بهبود بازپرداخت وام توسط سيب زمينيکاران در غنا را بها اسهتفاده از
مدل پروبيت مورد بررسي قرار دادند ( .)21بر اساس نتهایج بهه دسهت
آمده عوامل سن ،سطح سواد ،تجربه ،نظارت و درآمد خهارج از مزرعهه
اثر مثبتي بر عملكرد بازپرداخت وام داشته و جنسيت و وضعيت تأههل
اثر منفي در عملكرد بازپرداخت داشتهاند .سيلوستر و همكاران ()2159
عملكرد بازپرداخت وام توليدکنندگان و فرآوريکننهدگان خهرده مالهک
روغن خرما را در نيجریه با استفاده از رگرسيون چندگانه بررسي نمودند
1- Auto-Regressive Distributed Lag
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( .)28نتایج حاصل نشان داد که اندازه وام تحت تأثير تجربه فهرآوري
کنندگان ،درآمد ناخهالص سهاالنه و نهرخ سهرمایهگهذاري مهيباشهد.
همچنين نسبت گردش دارایي و فاصله بين خانه و محل وام دههي از
عوامل مؤثر در نهرخ بازپرداخهت وام مهيباشهند .سهاندادا و کهانهوکمو
( )2155به بررسي عوامل افزایش دهنده ریسهک اعتبهاري در بخهش
بانكي کشور زیمبابوه پرداختند ( .)21براي این منظور سه دسته کلي از
متغيرهاي مربهو بهه اقتصهاد کهالن ،مشخصهات بخهش صهنعتي و
ویژگيهاي خاص سيستم بانكي را مهورد بررسهي قهرار دادنهد .نتهایج
مطالعه آنان نشهان داد کهه مهمتهرین عهواملي کهه بهر روي ریسهک
اعتباري در بخش بانكي کشور زیمبابوه اثرگذار ميباشند شامل شرایط
اقتصاد کالن و ویژگيهاي خاص سيستم بانكي ميباشهند .کریمهي و
زاهدي کيوان ( )2151تخصيص بهينه تسهيالت بانكي به متقاضهيان
بخشهاي مختلف کشاورزي را به کمک منطق فهازي مهورد مطالعهه
قرار دادند ( .)58نتایج حاکي از این است که الگوي بهينهه تخصهيص
تسههيالت بهه صهورت  %59/28زراعهت %1/15 ،باغبهاني%55/52 ،
دامداري %1/15 ،طيور %5/52 ،شيالت %1/15 ،منابع طبيعي%1/15 ،
ماشينآالت کشاورزي %58/28 ،خدمات کشهاورزي %29/21 ،صهنایع
کشاورزي و  %1/15بخشهاي غيرکشهاورزي مهيباشهد .از ایهن رو،
الگوي فعلي تخصيص اعتبارات و تسهيالت بانهک کشهاورزي بهينهه
نبوده و نياز به بازنگري و تعدیل دارد .شعبانزاده و شاهنوشهي ()2159
به بررسي نقش اعتبارات بنگاههاي زودبازده در رشد بهرهوري کسب و
کارهاي کوچهک و متوسهط بخهش کشهاورزي طهي دوره  85-88در
شهرستان بابل پرداختند ( .)22براي این منظور بنگاههاي زودبازده بهه
بهره برداري رسيده در صنعت زنبورداري و دامپروري شهرسهتان بابهل
طي سال  5985از طریق سرشماري انتخاب (گروه تيمار) و با گروهي
دیگر از بنگاههاي این دو صنعت که از اعتبارات بنگهاهههاي زودبهازده
استفاده نكرده اند (گروه شاهد) با استفاده از روش جورسازي و شاخص
مالم کوئيست مورد مقایسه قرار گرفتهاند .نتایج حاصل از این مطالعهه
نشان ميدهد اگهر چهه پرداخهت اعتبهارات در ایهن دو صهنعت تهاثير
معنيداري بر کارایي مدیریتي و بهبود تكنولوژیكي نداشته امها سهبب
رشد کارایي مقياس ،رشد کارایي فني و در نتيجه رشد بههرهوري کهل
عوامل توليد در بنگاههاي دریافت کننهده ایهن اعتبهارات شهده اسهت.
شاهنوشههي و همكههاران ( )2159بههه بررسههي اثربخشههي تسهههيالت
بنگههاههههاي زود بههازده در صههنعت فههرش دسههتبههاف در اسههتانهههاي
آذربایجان شرقي ،خراسان رضهوي و قهم پرداختنهد ( .)29فاکتورههاي
بررسي اثربخشي در این مطالعه شامل درآمهد ،هزینهه ،سهود ،توليهد و
اشتغال در سالهاي  85 ،81و  83بود .جهت محاسبه ميزان اثربخشي
تسهيالت از روش جورسازي استفاده شده است .بدین منظهور جامعهه
آماري به دو گروه کنترل (افرادي که از اعتبارات استفاده نكردهانهد) و
تيمار (افرادي که از اعتبارات استفاده کردهاند) تقسيم شد .نتایج نشهان
داد پرداخت اعتبارات بنگاههاي زود بازده در استانهاي قم و خراسهان
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رضوي بهر متغيرههاي درآمهد ،هزینهه ،سهود ،توليهد و اشهتغال تهأثير
معنيداري نداشته ،اما در استان آذربایجان شرقي باعث افزایش معنادار
این متغيرها شده است .فردوسهي و همكهاران ( )2159بهه شناسهایي
عوامل مؤثر بر بهبود وصول مطالبات بانک کشاورزي مراغه پرداختنهد
( .)52بدین منظور ،مطالبات به چهار حالت وصول به موقهع ،سررسهيد
گذشته ،معوقه و مشكوکالوصول طبقهبندي شدند و اطالعهات مهورد
نياز از طریق بررسي پروندههاي وام گيرندگان براي هر گروه از شهعبه
گردآوري شد .براي دستيابي به هدف مطالعه از الگوي الجيت چندگانه
بهره گرفته شد .نتایج نشان داد که متغيرهاي مبلغ وام پرداختي ،فاصله
اقسا  ،تعداد اقسا  ،نوع تضمين ،تمدید ،فعاليهت باغهداري ،زراعهت،
خدمات و نوع تسهيالت از لحاظ آماري معنادار ميباشهند کهه در ایهن
ميان متغيرهاي مبلغ وام پرداختي و تمدید اثر منفي بر بهبهود وصهول
مطالبات داشته و متغيرهاي دیگر اثر مثبتي بر بهبود وصول مطالبهات
دارند.آتيپو و همكاران ( )2121در تحقيقي به ارزیهابي تهأثير اعتبهارات
تأمين مالي روستایي بر بهرهوري مزارع محصول کاکائو در کشور غنها
پرداختند ( .)1براي این منظور دادهههاي مهورد نيهاز از  911زارع در 1
منطقه در غرب غنا گردآوري شده و جهت تجزیه و تحليهل دادههها از
روش رگرسيون لجستيک استفاده شد .نتهایج نشهان داد کهه متوسهط
عملكرد کاکائو در مزارعي که زارعين آن به اعتبارات دسترسي داشته-
اند ،بطور ميانگين معهادل  913/15کيلهوگرم و بهيش از مزارعهي کهه
زارعين آن دسترسي به اعتبارات نداشتهاند ( )291/91بوده است.
حسيني و همكاران ( )2125در تحقيقي به شناسایي پيشرانههاي
مؤثر بر اثربخشي تسهيالت اشهتغال پایهدار روسهتایي بهر اشهتغال در
روسههتاهاي شهرسههتان همههدان پرداختنههد ( .)51بههراي ایههن منظههور
پرسشههنامههههاي طراحههي شههده در اختيههار  21نفههر از کارشناسههان و
متخصصان بانک ،کشهاورزان و مسهئولين سهازمان جههاد کشهاورزي
استان همدان قرار گرفته و جهت تجزیه و تحليهل دادههها از تكنيهک
دلفي استفاده شد .نتایج نشان داد که  52مؤلفه بهعنوان پيشرانههاي
اصلي و کليدي مؤثر بر اثربخشي (از قبيل :تالش براي کاهش سهطح
هزینههاي توليدي توسط توليدکنندگان ،شناسایي ظرفيتهاي موجهود
در روستا و اعطاي تسهيالت به این اقشار ،ارائه مشهاوره بهه صهاحبان
کارگاه هاي توليدي براي رفع مشكالت ،ایجاد سهامانهاي بهراي ثبهت
ظرفيت هها و تقاضهاي کهار در آن حهوزه بهراي همهاهنگي در عرضهه
تسهيالت متناسب با نياز جامعهه ،تناسهب وام بها طهرح پيشهنهادي از
سوي توليدکنندگان تسهيالت وجود دارند.
مطالعات مختلف نشان دهنده این است که کمبود سرمایه محدود
کننده ترین نهاده براي رشد و توسعه بخش کشاورزي در ایران بهوده و
بانکها داراي نقش کليدي در اقتصاد یک کشور ميباشهند همچنهين
مرور تحقيقات پيشين صورت پذیرفته بيانگر این مطلب اسهت کهه در
داخل کشور مطالعه بومي جهت شناسایي عوامل مهؤثر بهر اثربخشهي
تسهيالت اعطایي به طرحهاي بخهش کشهاورزي صهورت نپذیرفتهه.

افزون بر این بطور خاص نيز مطالعهاي در خصوص بررسي اثربخشهي
تسهيالت اعطایي به طرح ههاي اسهتخر ذخيهره آب و توسهعه کشهت
گلخانهاي صورت نپذیرفته است ،در این تحقيق به این مهم با مطالعه
موردي استان خراسان رضوي پرداخته ميشود.

مواد و روشها
بيان روشن و واضح روش و طرح تحقيق ،معرفي کامل جامعهه و
نمونهآماري ،معرفي متغيرها و نحوه اندازهگيري آنهها ،معرفهي دقيهق
ابزار جمعآوري دادهها و استفاده صحيح از روشههاي آمهاري تجزیهه
دادهها ،ميتواند تضميني براي اتمام یک تحقيق توأم با موفقيت باشد.
از نقطه نظر استنتاج ،این پژوهش استقرایي (حرکت از جهزء بهه کهل)
ميباشد .همچنين تحقيق حاضر از لحاظ هدف کهاربردي اسهت ،زیهرا
نتایج آن ميتواند مورد استفاده مسئوالن ،برنامهریزان ،تصميمگيران و
سياستگذاران سازمان جهاد کشاورزي و بانک کشاورزي بههویهژه در
استان خراسان رضوي قرار گيرد .پژوهشهاي کاربردي تالشي اسهت
براي یافتن پاسخي براي حل یهک معضهل و مشهكل عملهي کهه در
دنياي واقعي وجود دارد .این دسته از پژوهشها به منظور بهبهود و بهه
کمال رساندن رفتارها ،روشها ،ابزارها ،وسایل ،توليهدات ،سهاختارها و
الگوهاي مورد استفاده جوامع انساني از نتهایج پهژوهشههاي بنيهادي
استفاده مينماید ( .)3از نظر روش و ماهيت نيز ایهن پهژوهش از نهوع
توصيفي -پيمایشي ميباشد و نيز با توجه به اینكهه متغيرههاي آن در
گذشههته رخ دادهانههد ،در زمههره پههژوهشهههاي رویههدادي قههرار دارد .در
تحقيقات توصيفي وضهعيت فعلهي توصهيف ،ویژگهيهها و صهفات آن
مطالعه و در صورت لزوم ارتبا بهين متغيرهها بررسهي مهيشهود (.)3
عالوه بر این ،از لحاظ نوع دادههاي تحقيق اسهناد کهاوي (آرشهيوي)
است .بدین مفهوم که با اسهتفاده از اطالعهات گذشهته ارتبها ميهان
متغيرهاي تحقيق مورد بررسي قرار ميگيرد .در نهایت ،تحقيق حاضهر
از بعد منطقي ،یک تحقيق استقرایي (درصدد طراحي یک مدل کلي بر
اساس مشاهدات تجربي و جمع آوري دادههاي کمي) است.
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري

جامعه آماري ایههههن تحقيق به منظور ارزیابي اثربخشي تسهيالت
اعطایي به بخش کشاورزي در استان خراسان رضوي شامل
بهرهبرداران بخش کشاورزي که از تسهيالت طرحهاي استخر ذخيره
آب استفاده نموده و کارشناسان ناظر آنها ميباشد .در این تحقيهق از
خبرگان به منظور شناسایي معيارههاي ارزیهابي اثربخشهي تسههيالت
اعطایي به بخش کشاورزي استان خراسهان رضهوي شهامل خبرگهان
سازمان جهاد کشاورزي این استان در حوزههاي :اسهتخر ذخيهره آب و
کشت گلخانه اي و از بهره برداران و کارشناسان ناظر طرح بهه منظهور
ارزیابي اثربخشي تسهيالت اعطایي بهه بخهش کشهاورزي در اسهتان

محدث حسینی و همکاران ،تحلیل میزان اثربخشی تسهیالت بانکی به طرحهای استخر ذخیره آب و توسعه کشت گلخانهای

خراسان رضوي شامل بهرهبرداران بخش کشاورزي کهه از تسههيالت
طرحهاي استخر ذخيره آب و توسعه کشهت گلخانههاي و کارشناسهان
ناظر آنها استفاده گردید.
در ایههههههن مطالعههههههه ،تعداد حجم نمونه در بين بهرهبرداران و
کارشناسان ناظر آنها در هر یک از طرحهاي استخر ذخيره آب ،بهبود
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و توسعه کشت گلخانهاي بر اساس فرمول جدول مورگان تعيهههههين و
نمونهگيري بر اساس روش نمونهگيري تصادفي طبقهاي و سههم ههر
طرح از کل تسهيالت انجام شد .جدول زیر وضعيت تسهيالت اعطایي
به بخش کشاورزي طي سالهاي  5931-39را نشان ميدهد:

جدول  -1وضعیت تسهیالت اعطایی به بخش کشاورزی طی سالهای 1931-39
کل

Table 1- The status of concessional facilities to the agricultural sector during 2011-2014
تسهیالت اعطایی
آب و خاک
باغبانی
دام
طیور
مکانیزاسیون
زراعت و حفظ نباتات

Total

Cultivation

Mechanization

Poultry

Livestock

Horticulture

Water and soil

Bank loans

5414

9

239

586

1933

1504

1143

تعداد (فقره)

3285526

5347

56175

978707

1209835

745321

290141

100

0.16

1.71

29.79

36.82

22.68

8.83

100

0.17

4.41

10.82

35.7

27.78

21.11

607

594

235

1670

626

496

254

)Number (item

مجموع ارزش
value

سهم ارزشي (درصد)
)Value share (percent

سهم تعداد (درصد)
)Share count (percent

ميانگين
Average

مأخذ :سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان رضوي5938 ،
Source: Jihad Agriculture Organization of Khorasan Razavi province, 2015

بر اساس جهدول  ،5تعهداد نمونهه الزم جههت توزیهع پرسشهنامه
مربو به هر یک از طهرحههاي مهورد بررسهي بهين بههرهبهرداران و
کارشناسان ناظر آنها بصورت زیر محاسبه شد:
الف) تعداد نمونه الزم جهت پرسشنامههاي مربو به طرح استخر
ذخيره آب
2
)5414  1.96  0.211(1  0.211
n
 28
)54140  0.15 2  1.96 2  0.211(1  0.211
د) تعداد نمونه الزم جهت پرسشنامههاي مربو به طهرح توسهعه
کشت گلخانهاي
) 5414  1.96 2  0.278( 1  0.278
 34
) 54140  0.15 2  1.96 2  0.278( 1  0.278

n

از طرف دیگر ،آمار و اطالعات تحقيهق حاضهر از دو طریهق زیهر
گردآوري ميشود:
 -5اطالعات الزم به منظور شناسایي معيارهاي ارزیهابي اثربخشهي
تسهيالت اعطایي به بخش کشاورزي در استان خراسان رضوي
از طریق تكنيک دلفي که شهامل برگهزاري جلسهات متعهدد بها
خبرگان سازمان جههاد کشهاورزي اسهتان خراسهان رضهوي در
حوزههاي :اسهتخر ذخيهره آب و کشهت گلخانههاي مهيباشهد،
گردآوري ميگردد.
 -2اطالعات الزم جهت ارزیابي اثربخشي تسههيالت اعطهایي بهه
بخههش کشههاورزي اسههتان خراسههان رضههوي ،از طریههق توزیههع

پرسشنامه ميان بهرهبرداران بخش کشاورزي کهه از تسههيالت
طرحهاي مورد بررسي استفاده نموده و کارشناسان ناظر آنهها،
گردآوري ميگردد.
پرسشگري در اواخر سال  5931شروع و مطالعهه تها سهال 5931
ادامه پيدا نمود.
اثربخشي یک طرح یا سياست را مي توان تابعي از منطق برنامهه،
کيفيت اجراي پروژههاي مربو به طرح یا سياست و نتایج حاصهل از
اجراي پروژهها دانست .شكل زیر ارتبا مفهومي این متغيرها را نشان
ميدهد:
مطابق شكل  5اثربخشي تابعي از نتایج عملياتي و منطق برنامهه
است .امّا براي تكميل الگو ،الزم است هر کهدام از متغيرههاي پنههان
شكل  5توسط تعدادي از متغيرهاي آشكار قابهل انهدازهگيهري باشهد.
مدل تبيين کننده ارتبا بهين متغيرههاي پنههان و متغيرههاي آشهكار
مربو را مدل اندازهگيري مينامند .در نهایت ،بها داشهتن مهدلههاي
اندازهگيري براي تمامي متغيرهاي پنهان ،از مدل معهادالت سهاختاري
عوامل موثر بر اثربخشي تسهيالت بانكي به طرح هاي استخر ذخيهره
آب و توسعه کشت گلخانه اي در استان خراسان رضوي استفاده شهده
است.
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نتایج عملیاتی
Operational
results

کیفیت اجرا
Execution
quality

اثر بخشی
Effectiveness

منطق برنامه
Program logic

شکل  -1مدل مفهومی (ساختاری) عوامل مؤثر بر اثربخشی
Figure 1- Conceptual (structural) model of factors affecting effectiveness

تجزیه و تحليل ساختارهاي کوواریان یا همان «مدلیابي
معادالت ساختاري» ،از روشهاي نوین بررسي روابط علّي و معلولي
بوده و به معني تجزیه و تحليل متغيرهایي است که در ساختار مبتني
بر تئوري ،تأثيرات همزمان آنها را نشان ميدهد .در تحليل
ساختهاي کوواریان  ،نمودار مسير جایگاه تسهيلکنندهاي دارد .این
کار باعث ميشود ساختار مسائل بهصورت مفهومي قابل درک شود.
همچنين  SEMامكان بررسي روابط متغيرهاي مستقل و وابسته را نيز
فراهم ميآورد .فرض کنيد  ξمتغير مستقل و  ηوابسته بوده و هر یک
داراي متغيرهاي مشاهده شده خاص خود باشند ،در اینصورت ارتبا
آنها بهصورت روابط زیر نشان داده ميشود:

𝑋: 𝑥 = Λ x ξ + δ
𝑌: 𝑦 = Λ y 𝜂 + ε

()5
در این صورت معادله ساختاري براي ارتبا بين متغيرها بهصورت
زیر خواهد بود:
ξ , η: Bη = Γξ + ζ
()2
در معادالت فوق ،متغيرهاي مكنون  ξو  ηزمينهساز متغيرهاي X
و  Yبوده و وزنهاي عاملي  Λxو  Λyنشان ميدهند که متغيرهاي
مكنون تا چه اندازه زمينهساز  Xو  Yهستند .رابطه دوم ارتبا بين
متغير مستقل و وابسته را توصيف ميکند .در نهایت معادله ساختاري
ارتبا متغير وابسته و مستقل به شكل رابطه  9نوشته ميشود:
η = Γξ + ζ
() 9
که در آن  Γماتری ضریب یا وزن اثر متغيرهاي مستقل بر وابسته و
 ζماتری عناصر اخالل در معادله مي باشهد .بها حهل ایهن معهادالت،
مقادیر پارامترهاي مدل بهدست ميآید (.)55

نتایج و بحث
همانطور که پيشتر گفته شد ،جهت شناسایي معيارههاي مهؤثر بهر
اثربخشي تسهيالت اعطهایي بهه بخهش کشهاورزي اسهتان خراسهان
رضوي از تكنيک دلفي استفاده شد .براي این منظور جلسهات نظهرات
خبرگان سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان رضوي در طرحههاي:
استخر ذخيره آب و توسعه کشت گلخانهاي مبناي تحليل قرار گرفهت.
به منظور بررسي اثربخشي تسهيالت اعطائي به طرح اسهتخر ذخيهره
آب ابتدا وضعيت هر یک از ابعاد منطق برنامهه ،کيفيهت اجهرا ،نتهایج
عملياتي و اثربخشي بر اساس نظرات نمونه آمهاري از بههرهبهرداران و
کارشناسان ناظر آنها ارائه ميشود .سپ به بررسي عوامل مهؤثر بهر
اثربخشي تسهيالت اعطایي به طرح استخر ذخيره آب بر اساس برآورد
معادالت ساختاري پرداخته ميشود.
الف) بررسی اثربخشی تسهیالت اعطﺎیی بهﻪ رهرا اسه خر
ذخیره آب

جدول  2شاخص هاي اثربخشي تسهيالت اعطایي به طرح استخر
ذخيره آب و بررسي وضعيت فعلهي آن را در اسهتان خراسهان رضهوي
نشان ميدهد:
یافتهها نشان ميدهد که تسهيالت اعطائي به این طرح از منطق
باالیي ( )%19/2برخوردار بوده و در ميان شاخصهاي منطهق برنامهه
نيز ،ميزان انطباق تسهيالت طرح با اسناد باالدستي توسهعه بخهش از
بيشترین منطق ( )%18/8رتبه اول را دارد که با توجه به مسأله جهدي
بحران آب در استان مؤید اهميت به مدیریت منابع آب ميباشد.
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 تحلیل میزان اثربخشی تسهیالت بانکی به طرحهای استخر ذخیره آب و توسعه کشت گلخانهای،محدث حسینی و همکاران

 بررسی ابعاد اثربخشی تسهیالت اعطائی به طرح استخر ذخیره آب-2 جدول
Table 2- Examining the dimensions of the effectiveness of the granting facility to the water reservoir pool

ردیف

شاخصهای منطق برنامه اعطای تسهیالت

امتیاز

رتبه

Row

Indicators of the Facility Grant Logic

Score

Rank

ضرورت اعطاي تسهيالت جهت انجام طرح

0.764

2

0.726

3

0.652

4

0.784

1

0.732

---

1
2
3
4

The necessity of granting the facility for the project

وجود زیرساخت ها و امكانات الزم براي اثربخشي طرح
Infrastructure and facilities for the effectiveness of the project

ميزان موفقيت طرح در بلندمدت
The success rate of the project in the long run

ميزان انطباق تسهيالت طرح با اسناد باالدستي توسعه بخش
The degree of compliance of the facility with the upstream development documents of the sector

ميانگين
Average

ردیف

شاخصهای کیفیت اجرای برنامه اعطای تسهیالت

امتیاز

رتبه

Row

Quality Indicators for the implementation of the facility

Score

Rank

تناسب مبلغ تسهيالت با مبلغ مورد نياز

0.571

1

0.309

7

0.364

6

0.403

4

0.295

8

0.387

5

0.411

3

0.568

2

0.414

---

1
2
3
4
5
6
7
8

The amount of the facility is commensurate with the amount required

تناسب نرخ سود بازپرداخت تسهيالت با نرخ بازده مورد انتظار
Proportion of interest rate repayment facility with expected rate of return

تناسب مبلغ اقسا با توانایي بهرهبردار
The proportion of the installment payment with the individual's ability

تناسب مدت زمان بازپرداخت با توانایي بهرهبردار
The proportion of repayment time with individual ability

تناسب نوع و مبلغ ضمانت هاي بانكي با توانایي بهرهبردار
The type and amount of bank guarantees with individual ability

تناسب فاصله زماني درخواست تا اعطاي تسهيالت
The proportion of time interval requested until the facility is granted

تناسب دوران تنف
Fit the breathing period

درصد تأمين مبلغ مورد نياز از محل تسهيالت
Percentage of the amount required from the facility

ميانگين
Average

ردیف

شاخصهای نتایج عملیاتی اعطای تسهیالت

امتیاز

رتبه

Row

Indicators of operational results of granting facilities

Score

Rank

1

موفقيت اعطاي تسهيالت طرح در بهبود تنظيم آب

0.436

4

0.711

1

0.489

3

0.624

2

0.565

---

2
3
4

The success of the Facility in improving water regulation

ميزان مناسب بودن اجراي طرح براي آبياري مزرعه
The appropriateness of implementing the plan for irrigation of the farm

ميزان آب صرفهجویي شده در اثر اجراي طرح
The amount of water saved due to the implementation of the plan

ميزان انطباق مشخصات طرح با نقشههاي اجرائي
Conformity of design specifications with executive plans

ميانگين
Average
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اثر بالفعل (بهرهبردار)

اثر بالقوه (کارشناس)

شاخصهای اثربخشی اعطای تسهیالت

Effectiveness

Actual effect
)(exploiter

Potential effect
)(expert

Indicators of the effectiveness of granting
facilities

0.667

0.220

0.330

افزایش سطح زیرکشت

0.645

0.200

0.310

0.517

0.150

0.290

0.538

0.140

0.260

0.474

0.090

0.190

0.500

0.080

0.160

0.636

0.210

0.330

0.568

0.156

0.267

اثربخشی

ردیف
Row
1

Increasing the level of cropping

افزایش توليد

2

increasing production

بهبود عملكرد

3

Performance improvements

کاهش هزینه هاي توليد

4

Reduce production costs

بهبود کيفيت محصوالت

5

Improving product quality

افزایش بهرهوري و ارزش افزوده

6

Increase productivity and value added

اشتغال پایدار

7

Permanent job

ميانگين
Average

مأخذ :یافتههاي تحقيق
Source: research findings

عالوه بر این ،تسهيالت اعطائي به ایهن طهرح از کيفيهت اجهراي
کمتر از متوسط ( )%85/8برخوردار بوده و در ميان شاخصهاي کيفيت
اجرا ،تناسب نوع و مبلغ ضمانت بانكي با توانایي بهرهبهردار و تناسهب
نرخ سود بازپرداخت با نرخ بازده انتظاري ،به ترتيب از کمترین کيفيت
اجرا برخوردار بوده و موجبات نارضایتي بهرهبرداران را به همراه داشته
است .از طرف دیگر ،نتایج عملياتي تسهيالت اعطائي به این طهرح در
حد متوسط ( )%15/1ارزیابي گردیهد و در ميهان شهاخصههاي نتهایج
عملياتي ،شاخص موفقيت اعطاي تسهيالت طرح در بهبود تنظيم آب
از کمترین امتياز برخوردار بوده است .بي تردید ،وضعيت نتایج عملياتي
اعطاي تسهيالت به طرح استخر ذخيره آب ،تحت تأثير کيفيت پهایين
اجراي برنامه تسهيالت اعطایي به ایهن طهرح قهرار گرفتهه اسهت .در
نهایت ،ضریب اثربخشي تسهيالت اعطائي به این طرح معهادل 15/8
درصد بوده و در ميان شاخص هاي اثربخشي تسههيالت اعطهائي بهه
این طرح ،به ترتيب شهاخصههاي افهزایش سهطح زیرکشهت (،)%51
افزایش توليد ( )%51و افزایش اشتغال پایدار ( ،)%58در رتبهههاي اول
تا سوم ميباشند .جدول زیر شاخصهاي بهرازش انهدازهگيهري مهدل
معادالت ساختاري تحقيق را نشان ميدهد:
با توجه به جدول فوق ،مقدار (کهاي دو/درجهه آزادي) بهه عنهوان
معيار تناسب تطبيق و تعدیل بها انهدازه نمونهه ،کمتهر از  9مهيباشهد.
شاخص خوبي تناسب یا برازش ( )GFIو تعدیل شده آن ( )AGFIنيز
بيش از  %31مهيباشهد .شهاخص  RMSEکهه نشهان دهنهده ریشهه
ميانگين مربع خطا ميباشد ،نيز کمتر از  1/11مهيباشهد .بنهابراین بها

توجه به مقادیر شاخص تناسب به دست آمده ،مشخص ميشهود کهه
مدل تمامي اعداد و پارامترهاي مدل معنادار ميباشند .شكل زیهر نيهز،
خروجي نرمافهزار ليهزرل را بهراي انهدازهگيهري اثربخشهي تسههيالت
اعطایي طرح استخر ذخيرة آب نشان ميدهد:
جدول  -9شاخصهای برازش مدل معادالت ساختاری
Table 3- Structural Equation Modeling fitting indices
AGFI

GFI

RMSE

p-value

2
df

Statistics

0.90

0.91

0.030

0.002

2.40

مقدار

آماره

Amount

مأخذ :یافتههاي تحقيق
Source: Research findings

بر اساس معهادالت سهاختاري بهرآورد شهده ،ارتبها ميهان ابعهاد
اثربخشي تسهيالت اعطایي به طرح استخر ذخيره آب ،در جدول زیهر
خالصه شده است:
ب) بررسی اثربخشی تسهیالت اعطهﺎیی بهﻪ رهرا تﻮسهﻌﻪ
کشت گلخﺎﻧﻪاي

جدول  1شاخصهاي اثربخشي تسهيالت اعطایي به طرح توسعه
کشت گلخانهاي و بررسهي وضهعيت فعلهي آن را در اسهتان خراسهان
رضوي نشان ميدهد:

محدث حسینی و همکاران ،تحلیل میزان اثربخشی تسهیالت بانکی به طرحهای استخر ذخیره آب و توسعه کشت گلخانهای
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شکل  -2معادالت ساختاری ابعاد اثربخشی تسهیالت اعطایی به طرح استخر ذخیره آب
Figure 2- Structural equations Dimensions of the effectiveness of the facilities granted to the water storage pool design

یافتهها نشان ميدهد که تسهيالت اعطائي به این طرح از منطق
باالیي ( )%15/9برخوردار بوده و در ميان شاخصهاي منطهق برنامهه
نيز ،ميزان انطباق تسهيالت طرح با اسناد باالدستي توسهعه بخهش از
بيشترین منطق ( )%15/8برخهوردار اسهت .عهالوه بهراین ،تسههيالت
اعطائي به این طهرح از کيفيهت اجهراي کمتهر از متوسهطي ()%98/9
برخوردار بوده و در ميان شاخصهاي کيفيت اجرا ،تناسب نوع و مبلهغ
ضمانت بانكي با توانایي بهرهبردار و تناسب نرخ سود بازپرداخت با نرخ
بازده انتظاري ،بههترتيهب از کمتهرین کيفيهت اجهرا برخهوردار بهوده و
موجبات نارضایتي بهرهبرداران را به همراه داشته است .از طرف دیگر،
تسهيالت اعطائي به ایهن طهرح از نتهایج عمليهاتي در حهد متوسهطي
( )%11/1برخههوردار بههوده و در ميههان شههاخصهههاي نتههایج عمليههاتي،
شههاخصهههاي موفقيههت اعطههاي تسهههيالت طههرح و ميههزان انطبههاق
مشخصات طرح با نقشههههاي اجرائهي بههترتيهب از کمتهرین نتهایج
عملياتي برخوردار بوده است .بيتردید ،وضعيت نتایج عملياتي اعطهاي
تسهيالت به این طرح ،تحت تأثير کيفيهت پهایين اجهراي تسههيالت

اعطایي قرار گرفته است .در نهایت ،اثربخشي تسههيالت اعطهائي بهه
این طهرح معهادل  %11/5بهوده و در ميهان شهاخصههاي اثربخشهي
تسهيالت اعطائي به آن ،بهترتيب بهبود کيفيت محصوالت (،)%85/8
افزایش بهرهوري و ارزش افزوده ( )%88/3و بهبود عملكهرد (،)%11/5
داراي کمترین اثربخشي ميباشند .جدول زیهر شهاخصههاي بهرازش
اندازهگيري مدل معادالت ساختاري تحقيق را نشان ميدهد:
یافتههاي جدول فوق نشان ميدههد کهه مقهدار (کهاي دو/درجهه
آزادي) کمتر از  9ميباشد .همچنين شاخص خوبي تناسب یها بهرازش
( )GFIو تعدیل شده آن ( )AGFIبيش از  %31ميباشد .عالوه بر این
شاخص  RMSEنيز کمتر از  1/11ميباشد .بنابراین با توجه به مقادیر
شاخص تناسب به دست آمده ،مشخص ميشود که مدل تمامي اعداد
و پارامترهاي مدل معنادار ميباشند .شكل زیر نيز ،خروجي نهرمافهزار
ليزرل را براي اندازهگيري اثربخشي تسهيالت اعطایي بهه ایهن طهرح
نشان ميدهد:
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جدول  -4ضرایب برازش معادالت ساختاری برای اثربخشی تسهیالت اعطایی به طرح استخر ذخیره آب
Table 4- Coefficients of structural equations for the effectiveness of granting facilities to the reservoir reservoir scheme

نتیجه

ضریب

مسیر

اثر

Result

Coefficient

Path

Effect

0.702

از منطق برنامه به کيفيت اجرا

تأثير مستقيم قوي
Strong direct impact

تأثير مستقيم قوي
Strong direct impact

تأثير مستقيم قوي
Strong direct impact

تأثير مستقيم قوي
Strong direct impact

تأثير مستقيم قوي
Strong direct impact

تأثير مستقيم قوي
Strong direct impact

0.725
0.746
0.724
0.739
0.736

از منطق برنامه به اثربخشي
From Application Logic to Effectiveness

از کيفيت اجرا به نتایج عملياتي
From performance to operational results

از نتایج عملياتي به اثربخشي
From Operational Results to Effectiveness

از منطق برنامه به نتایج عملياتي با تعدیلگري کيفيت اجرا
From program logic to operational results with performance moderation

از کيفيت اجرا به اثربخشي با تعدیلگري نتایج عملياتي
From performance to effectiveness by modifying operational results

از منطق برنامه به اثربخشي با تعدیلگري نتایج عملياتي

غيرمستقيمindirect

تأثير مستقيم قوي
Strong direct impact

0.729

از منطق برنامه به نتایج عملياتي
From program logic to operational results

مستقيمDirect

تأثير مستقيم قوي
Strong direct impact

0.721

From program logic to execute quality

From the logic of the program to the effectiveness of moderating operational results

مأخذ :یافتههاي تحقيق
Source: Research findings

نتیجهگیری و پیشنهادها
بررسي معادالت ساختاري تخمينزده شهده بهراي تعيهين عوامهل
مهوثر بهر اثربخشهي طهرحههاي اسهتخر ذخيهره آب و توسهعه کشهت
گلخانهاي نشان ميدهد که:
توجه به منطق تسهيالت اعطائي به طرحهاي استخر ذخيره آب و
توسعه کشت گلخانه اي از سطح بهاالیي برخهوردار بهوده و بههترتيهب
معادل ( 19/2درصد) و ( 15/9درصهد) مهيباشهد .بنهابراین ،مهيتهوان
نتيجه گرفت که که براي افزایش اثربخشي طرحهاي اسهتخر ذخيهره
آب و توسعه کشت گلخانهاي ،الزم اسهت بهه مبهاني مطهرح شهده در
ارتبا با منطق اجراي طرح در هر منطقه توجه بيشتري صورت گيرد.
کيفيت اجراي تسهيالت اعطائي به طرح هاي استخر ذخيره آب و
توسعه کشت گلخانه اي از سطح پایيني برخهوردار بهوده و بهه ترتيهب
معادل ( 85/8درصد) و ( 98/9درصد) مهيباشهد .همچنهين ،در ميهان
شاخصهاي کيفيت اجراي طرح اعطاي تسههيالت ،در ههر دو طهرح،
شاخصههاي تناسهب نهوع و مبلهغ ضهمانتههاي بهانكي بها توانهایي
بهرهبردار ،تناسب نرخ سود بازپرداخت تسهيالت بها نهرخ بهازده مهورد

انتظار و تناسب مبلغ اقسا با توانایي بهرهبردار ،به ترتيب از کمتهرین
امتياز در کيفيت اجرا برخوردار بوده و موجب نارضهایتي بههرهبهرداران
شده است.
در کنار عوامل مؤثر بر اثربخشي مي توان عوامل مهؤثر بهر متغيهر
پنههان مههم دیگهر ،یعني نتایج عملياتي پهروژه را نيهز بررسهي کهرد.
شاخص هاي نتایج عملياتي تسهيالت اعطائي بهه طهرحههاي اسهتخر
ذخيره آب و توسعه کشت گلخانه اي گویاي آن است که تحقق نتهایج
عملياتي اجراي طرح در هر دو حوزه تقریباً در سطح متوسهط صهورت
پذیرفتهه اسهت و بههه ترتيهب معههادل ( 15/1درصهد) و ( 11/1درصههد)
مي باشد .همچنين ،در ميان شاخصهاي نتایج عملياتي طرحهاي یهاد
شده ،شاخص هاي ميزان موفقيت اعطهاي تسههيالت طهرح و ميهزان
انطباق مشخصات طرح با نقشه هاي اجرائهي ،بهه ترتيهب از کمتهرین
امتياز در تسهيالت اعطایي به ایهن طهرح هها برخهوردار بهوده اسهت.
بي تردید ،وضعيت نتایج عملياتي اعطاي تسهيالت بهه ایهن طهرحهها،
تحت تأثير کيفيت پایين اجراي طرح تسهيالت اعطایي به آنها قهرار
گرفته است.
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 تحلیل میزان اثربخشی تسهیالت بانکی به طرحهای استخر ذخیره آب و توسعه کشت گلخانهای،محدث حسینی و همکاران

 بررسی ابعاد اثربخشی تسهیالت اعطائی به طرح توسعه کشت گلخانهای-5 جدول
Table 5- Examining the dimensions of the effectiveness of the granting facility to the greenhouse cultivation development plan

ردیف

شاخصهای منطق برنامه اعطای تسهیالت

امتیاز

رتبه

Row

Indicators of the Facility Grant Logic

Score

Rank

ضرورت اعطاي تسهيالت جهت انجام طرح

0.745

2

0.708

3

0.636

4

0.764

1

0.713

---

1
2
3
4

The necessity of granting the facility for the project

وجود زیرساختها و امكانات الزم براي اثربخشي طرح
Infrastructure and facilities for the effectiveness of the project

ميزان موفقيت طرح در بلندمدت
The success rate of the project in the long run

ميزان انطباق تسهيالت طرح با اسناد باالدستي توسعه بخش
The degree of compliance of the facility with the upstream development documents of the sector

ميانگين
Average

ردیف

شاخصهای کیفیت اجرای برنامه اعطای تسهیالت

امتیاز

رتبه

Row

Quality Indicators for the implementation of the facility

Score

Rank

تناسب مبلغ تسهيالت با مبلغ مورد نياز

0.538

1

0.291

8

0.325

7

0.38

4

0.278

9

0.365

6

0.343

5

0.388

3

0.536

2

0.383

---

1
2
3
4
5
6
7
8
9

The amount of the facility is commensurate with the amount required

تناسب نرخ سود بازپرداخت تسهيالت با نرخ بازده مورد انتظار
Proportion of interest rate repayment facility with expected rate of return

تناسب مبلغ اقسا با توانایي بهرهبردار
The proportion of the installment payment with the individual's ability

تناسب مدت زمان بازپرداخت با توانایي بهرهبردار
The proportion of repayment time with individual ability

تناسب نوع و مبلغ ضمانت هاي بانكي با توانایي بهرهبردار
The type and amount of bank guarantees with individual ability

تناسب فاصله زماني درخواست تا اعطاي تسهيالت
The proportion of time interval requested until the facility is granted

نقش تسهيالت در بهبود بازار فروش
The role of facilitator in improving market

تناسب دوران تنف
Fit the breathing period

درصد تأمين مبلغ مورد نياز از محل تسهيالت
Percentage of the amount required from the facility

ميانگين
Average

ردیف

شاخصهای نتایج عملیاتی اعطای تسهیالت

امتیاز

رتبه

Row

Indicators of operational results of granting facilities

Score

Rank

1

ميزان موفقيت اعطاي تسهيالت طرح

0.412

3

0.671

1

0.589

2

0.557

---

2
3

The success of granting Facility

ميزان مناسب بودن اجراي طرح
The suitability of the project implementation

ميزان انطباق مشخصات طرح با نقشههاي اجرائي
Conformity of design specifications with executive plans

ميانگين
Average
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اثر بالفعل (بهرهبردار)

اثر بالقوه (کارشناس)

شاخصهای اثربخشی اعطای تسهیالت

Effectiveness

Actual effect
)(exploiter

Potential effect
)(expert

Indicators of the effectiveness of granting
facilities

0.653

0.204

0.313

افزایش سطح زیرکشت

0.632

0.186

0.294

0.506

0.139

0.275

0.527

0.13

0.246

0.464

0.084

0.18

0.489

0.074

0.152

0.623

0.195

0.313

0.556

0.145

0.253

اثربخشی

ردیف
Row

Increasing the level of cropping

افزایش توليد
increasing production

بهبود عملكرد
Performance improvements

کاهش هزینههاي توليد
Reduce production costs

بهبود کيفيت محصوالت
Improving product quality

افزایش بهرهوري و ارزش افزوده
Increase productivity and value added

اشتغال پایدار
Permanent job

1
2
3
4
5
6
7

ميانگين
Average

مأخذ :یافتههاي تحقيق
Source: Research findings

شکل  -9معادالت ساختاری ابعاد اثربخشی تسهیالت اعطایی به طرح توسعه کشت گلخانهای
Figure 3- Structural equations dimensions of effectiveness of facilities granted to greenhouse cultivation development plan

بر اساس معادالت ساختاري برآورد شده ،ارتبا ميان ابعاد اثربخشي تسهيالت اعطایي به طرح توسعه کشت گلخانهاي ،در جهدول زیهر خالصهه
شده است:

محدث حسینی و همکاران ،تحلیل میزان اثربخشی تسهیالت بانکی به طرحهای استخر ذخیره آب و توسعه کشت گلخانهای
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جدول  -6شاخصهای برازش مدل معادالت ساختاری
Table 6- Structural Equation Modeling fitting indices
AGFI

GFI

RMSE

p-value

2
df

Statistics

0.91

0.95

0.033

0.002

2.73

مقدار

آماره

Amount

مأخذ :یافتههاي تحقيق
Source: Research findings

جدول  -7ضرایب مدل معادالت ساختاری اثربخشی تسهیالت اعطایی به طرح توسعه کشت گلخانهای
Table 4- Coefficients of structural equations for the effectiveness of granting facilities to greenhouse cultivation development
plan

ضریب

مسیر

نتیجه
Result

Coefficient

Path

تأثير مستقيم قوي

0.688

Strong direct impact

تأثير مستقيم قوي
Strong direct impact

تأثير مستقيم قوي
Strong direct impact

تأثير مستقيم قوي
Strong direct impact

تأثير مستقيم قوي
Strong direct impact

تأثير مستقيم قوي
Strong direct impact

0.711
0.731
0.709
0.722
0.717

از منطق برنامه به کيفيت اجرا
From program logic to execute quality

از منطق برنامه به نتایج عملياتي
From program logic to operational results

از منطق برنامه به اثربخشي
From Application Logic to Effectiveness

از کيفيت اجرا به نتایج عملياتي
From performance to operational results

از نتایج عملياتي به اثربخشي
From Operational Results to Effectiveness

از منطق برنامه به نتایج عملياتي با تعدیلگري کيفيت اجرا
From program logic to operational results with performance moderation

از کيفيت اجرا به اثربخشي با تعدیلگري نتایج عملياتي
From performance to effectiveness by modifying operational results

از منطق برنامه به اثربخشي با تعدیلگري نتایج عملياتي

غيرمستقيمindirect

تأثير مستقيم قوي
Strong direct impact

0.714

Effect

مستقيمDirect

تأثير مستقيم قوي
Strong direct impact

0.707

اثر

From the logic of the program to the effectiveness of moderating operational results

مأخذ :یافتههاي تحقيق
Source: Research findings

شاخص ترکيبي اثربخشي تسهيالت اعطائي به طرحهاي اسهتخر
ذخيره آب و توسعه کشت گلخانهاي تقریباً از سطح متوسطي برخوردار
بوده و بهترتيب معادل ( 15/8درصد) و ( 11/5درصد) ميباشد.
 در ميان شاخص هاي اثربخشي تسهيالت اعطائي طرح اسهتخر
ذخيره آب ،به ترتيب شهاخصههاي افهزایش سهطح زیرکشهت،
افزایش توليد و افزایش اشتغال پایدار ،در رتبههاي اول تا سهوم
قرار داشته و شاخص بهبود کيفيت محصهوالت داراي کمتهرین
اثربخشي ميباشد .این نتایج با مطالعه نگين تاجي و اميدي کيا
( )51هماهنگ است که نتایج نشان ميدهد که تهاثير اعتبهارات
بر ارزش افزوده ،سرمایهگذاري و اشتغال بخش کشاورزي مثبت
و معنادار است.
 در ميان شاخص هاي اثربخشهي تسههيالت اعطهائي بهه طهرح
توسعه کشت گلخانهاي ،به ترتيب شاخصههاي بهبهود کيفيهت
محصوالت ،افزایش بهرهوري و ارزش افزوده و بهبود عملكهرد،
داراي کمترین اثربخشي ميباشند.

به طور کلي ،تسهيالت اعطایي به بهره بهرداران مهورد بررسهي در
بخش کشاورزي استان خراسان رضوي طي سالههاي  5931-39بهه
دليل عواملي مختلفي همچون شرایط نامناسهب اقتصهادي حهاکم بهر
دوره مورد بررسي ،تغيير در قوانين و مقررات ،سرمازدگي ،خشكسالي و
نهایتاً عدم همراهي و مساعدت سيستم بهانكي ،از اثربخشهي مناسهبي
برخوردار نبوده است این نتایج با مطالعه لزگهي و همكهاران ( )58کهه
نشان دادند رابطه ميان توليد و تسهيالت ،معنيدار ولي بسيار ضهعيف
است ،مطابقت دارد.
تحليل اثرات کل عوامهل مهؤثر بهر نتهایج عملياتي نشان مي دهد
که همانند مبحث اثربخشي ،نتایج عملياتي بيش از آنكه تحهت تهأثير
کيفيت اجراي پروژه باشند ،از منطق اجراي برنامه تأثير مي پذیرد .این
بهدان معنهي است که چنانچه بهبود نتایج عملياتي مد نظر باشهد ،اگر
چهه توجهه بهه مبحهث کيفيت اجراي پروژه و عوامل آن حائز اهميت
است ،اما اجراي پروژه در زمان و مكهان مناسههب تهأثير بيشهتري بهر
حصول نتایج عملياتي خواهد داشت.

1400  پاییز،3  شماره،35  جلد،نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی
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Introduction: In this study, the effectiveness of granting facilities to water saving pool projects and
developing greenhouse crops in the agricultural sector of Khorasan Razavi province was evaluated. Investment is
one of the most important factors for economic growth in the countries. Purposeful banking facilities are one of
the most important factors in increasing investment and boosting production and can provide the necessary
ground for improving the welfare of the community. Hence, today one of the main goals of the government's
economic policy is to push resources and bank credits towards productive and capital activities. Also, one of the
most limiting inputs for agricultural sector development in Iran is capital. But, the most important question of the
capital market is how effective this facility was?
Materials and Methods: This research is based on descriptive-survey and considering that its variables
occurred in the past, it is categorized as case-study research. Statistical population of this study contains experts
of Agricultural Jihad Organization of Khorasan Razavi province in fields of water saving pool projects and
greenhouse crops development, utilizers of agricultural sector who used facilities of water saving pool projects
and development of greenhouse crops plans and also supervising experts of those plans.
Sample size of utilizations and supervising experts in each of water saving pool and development of
greenhouse crops projects is calculated based on Morgan Table sample size calculator.
For this purpose, firstly, by using the Delphi technique, the effectiveness indicators of granting facilities to
water saving pool projects and developing greenhouse crops in the form of dimensions: program logic, quality of
implementation, results of design and effectiveness, were extracted and then the situation Facility grants to the
projects were reviewed during 2011-2012. Finally, by structural equations, the effectiveness of the factors
influencing the effectiveness of grant facilities to the plans was measured. The results showed that the logic of
granting facilities is of high level and among its indicators; the degree of compliance of facilities with upstream
documents is the most logic. The quality of performance of the facility is low and among its indicators, the
proportionality of the type and amount of bank guarantee, and the rate of interest repayment with the expected
rate of return has the lowest performance.
Results and Discussion: Results shows that logic of facilities granted to the water saving pool projects and
development plans of greenhouse crops performed in high level and equivalent to (73/2 %) and (71/3%)
respectively. Also among the logic indicators of program of granting facility to mentioned projects and plans,
compliance rate of project facilities with the upstream developing documents is at the highest level of logic. In
terms of performance quality , facilities granted to the water saving pool and development of greenhouse crops
projects, performed in low level and equivalent to (41/4%) and (38/3%) respectively. Also among the
performance quality indicators of granting facilities to mentioned projects, indicators of proportion of type and
amount of bank guarantee according to utilization capability, the interest rate proportion of repayment of the
facility at the expected rate of return and proportion of repayment amount and utilization capability, respectively
had lowest quality of performance and caused disaffection of utilizations. operational results of granting
facilities to water saving pools and development of greenhouse crops projects have almost a moderate level and
equivalent to (56/5%) and (55/7%) respectively. Also according to indicators of operational performances of
mentioned projects, success indicators of granting facilities and compliance rate of project details and
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operational plans, have the least expected operational performance rate respectively.
The results of study also indicated that efficiency of granting facilities to water saving pool as well as
development of greenhouse crops projects have almost a mediocre level equivalent to (56/8%) and (55/6%)
respectively.
Among the efficiency of granting facilities to water saving pool project, indicators of Level of cultivation,
increase of production, and increase of sustainable employment, standing in first to third rank respectively. Also
product quality improvement index has the least efficiency. Among the indicators of the effectiveness of the
granted facilities to the project of development of greenhouse crops, product quality improvement, efficiency
increase, value added and performance improvement indicators have the least efficiency.
Conclusion: Generally, results of interviews with utilizers and experts shows that facilities granted to
examined utilization by agricultural sector of Khorsan Razavi province among these years of Research, have not
been effective mostly due to various factors such as unfavorable economic conditions prevailing in the period
under study, Changes in rules and regulations, Frostbite, Drought and Finally, the lack of support and assistance
from the banking system.
Therefore, it is recommended to officials of this section to create a proportion between the returns and the
rate of interest repayment, the assistance of banks with the affected operators and, in particular, the development
of insurance for agricultural products.
Keywords: Accomplish quality, Agriculture sector, Granted facilities, Operation result and effectiveness,
Program logic
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چکیده
پرداختن به بررسی وضعیت زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی ،به بهبود وضعیت شبکه تولید و عرضه این محصوالت کمک خواهد کررد در ایرن
تحقیق گیاه دارویی گل محمدی در استان خراسان رضوی انتخاب شده است تا بتوان به رفع موانع و یا ایجاد حلقههرای جدیرد در زنجیرره ارزش آن در
راستای ایجاد اشتغال و کسب ارزش افزوده کمک نمود دادهها به صورت اسنادی و پیمایشی (پرسشنامه و مصراحبه) از هرر کرداا از برازیگران زنجیرره
(حلقههای زنجیره) در سال  7931گردآوری شده است برای تحلیل زنجیره از روش  SWOTو ماتریس  QSPMاستفاده شرده اسرت ترجش جهرت
رسیدن به یک زنجیره مطلوب و ترسیم آن به کمک شناسایی حلقههای مفقوده ،از جمله نوآوری این تحقیق محسوب میگردد نتایج نشان داد کره بره
سه حالت مختلف گلمحمدی از تولیدکننده به دست مصرفکننده میرسد ،لذا سه کانال برای زنجیره ارزش گل محمدی ترسیم شده است کانال یک
شامل  6حلقه :تامینکننده ،تولیدکننده ،فرآوریکننده کوچک مقیاس ،واسطه ،خرده فروش ،مصرفکننده است کانال دو شرامل  6حلقره :ترامینکننرده،
تولیدکننده ،واسطه ،فرآوریکننده کوچک مقیاس ،خردهفروش ،مصرفکننرده مریباشرد و کانرال سره نیرز شرامل  5حلقره :ترامینکننرده ،تولیدکننرده،
فرآوریکننده بزرگ مقیاس ،صادرکننده (یا خرده فروش) ،مصرفکننده (داخلی و خارجی) است بررسی حلقههای مختلف زنجیره ،نشان داد که حلقههای
مفقوده در زنجیره ارزش گل محمدی شامل موارد  -7ایجاد محصوالت آرایشی و بهداشرتی  -2تولیرد اسرانس برا برنرد ویرهه -9 :ایجراد بنگراههرای
فرآوریکننده در چهار شهرستان زاوه ،کجت ،خواف و گناباد  -4ایجاد کارگاه گل خشککنی و  -5استفاده از کشراورزی قرراردادی در پرنج شهرسرتان
دارای تولید عمده است راهکارهای سیاستی در این راستا شامل  -7توسعه فرآوری گل محمدی در استان در محل های مورد نیراز -2جرذب بازارهرای
صادراتی و  -9اجرای کشاورزی قراردادی ،است که برای هر کداا اقداماتی پیشنهاد شده است
واژههای کلیدی :استان خراسان رضوی ،زنجیره ارزش ،گل محمدی ،ماتریس  ،QSPMماتریس SWOT
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محصوالت گیاهان دارویی ،عجقه بره صرنعت داروسرازی را در تولیرد
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گیاهان دارویی عجوه بر خردمت بره وظرایف پزشرکی و فرهنگری ،از
اهمیت اقتصادی نیز برخوردار هستند بازارهای جهرانی و ملری بررای
گیاهان دارویی در حال رشد بوده و از طریق فروش محصوالت گیاهی
دارویی ،دستاوردهای اقتصادی قابل توجهی حاصل میگرردد ( )5لرذا
گیاهان دارویی دارای اهمیت اقتصادی و فرهنگی هستند و قیمت این
گیاهان دارویی بر اساس در دسترس بودن و مکان آنها تعیین میشود
( ،)76شناسایی گونههای تجاری گیاهان دارویری کره دارای تقاضرای
تجاری باشند در اولویت قرار گرفته است چراکه منابع گیاهان دارویری
تجاری ،فرصتهای توسعه اقتصرادی را در بخر کشراورزی فرراهم
میآورد ( )74تجارت مرتبط با گیاهان دارویری یکری از ویهگریهرای
مهم این گیاهان است که تنوع گونهها و محصوالت صادراتی در ایرن
موضوع ،دارای اهمیت میباشد و زمینه کسب بازارهای جدید را ممکن
میسازد ( )77در این راستا حفظ منابع طبیعی و توجه به تولید پایردار
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نیز بسیار مهم است گرچه نوآوریهایی بررای مردیریت پایردار منرابع
طبیعی با گذشت زمران پدیردار شرده اسرت خطررات اکولروییکی در
بهرهبرداری از منابع گیاهان دارویری برومی و محلری ،وجرود دارد کره
کشت و اهلی کردن آنهرا ایرن خطررات را بسریار محردود مریکنرد و
میتواند به بازار فروش آنها نیز کمک نماید بنرابراین بهررهبررداری و
تجاریسازی موفقیت آمیز از گیاهان دارویی نیاز بره درک روشرنی از
تقاضا و سیستمهای تولیدی آنها یا تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش دارد
()73
پرداختن به بررسی وضعیت زنجیرره ارزش گیاهران دارویری ،بره
بهبود و اتصال شبکه تولید و عرضه این محصوالت کمک خواهد کرد
در این تحقیق بررسی گیاه دارویی گرل محمردی در اسرتان خراسران
رضوی انتخاب شده ،این گیراه بره دالیرل همچرون وجرود تقاضرای
مناسب برای اسانس آن در سطح جهانی ،کرم آب برودن ،تناسرب برا
اقلیم استان و وجود ماده موثره برا کیفیرت در اسرانس آن ،یرک گیراه
ارزشمند برای کسب درآمد و کمک به معیشرت کشراورزان محسروب
میگردد و همچنین میتواند به کسب ارزش افزوده مناسب نیز کمک
نماید در این راستا میتوان با تحلیل زنجیره ارزش این گیاه دارویری،
مسائل مرتبط با هر قسمت از شبکه تولید تا عرضه این گیاه را بررسی
نموده و به رفع موانع و یا ایجاد حلقههای جدید در زنجیرره ارزش آن،
کمک نمود ترسیم زنجیره ارزش مطلوب در این گیاه با تکیه بر ایجاد
حلقههای جدید ،از جمله نوآوری این تحقیق بروده کره آن را از سرایر
پهوه های مشابه متمایز میسازد ضمن آنکه تحقیقی در مورد گیراه
گل محمدی و زنجیره ارزش آن در اسرتان خراسران رضروی ،انجراا
نشده است
در استان خراسان رضوی ،بازار گل محمردی در شهرسرتانهرای
«مشررهد ،زاوه ،تربررتحیدریرره ،کررجت و خررواف» ،فعررالتررر از سررایر
شهرستانها است چرا که سطح زیرکشت و تولیرد بیشرتری را شرامل
میشود و بی از  08درصد تولید ،در این شهرستانها اتفاق میافترد
سطح زیرکشت گل محمدی در استان خراسان رضوی ،سهمی حردود
 2.5درصد از کل کشور را بره خرود اختصراا داده اسرت و در مرورد
میزان تولید گل محمدی ،استان ،دارای سرهمی برابرر  2ترا  9درصرد
تولید این محصول ،در کشور بوده است ( )7در ادامه به طور اجمرالی،
نتایج مطالعات صورت گرفته در زمینه تحلیل زنجیره ارزش و بازار گل
محمدی ،در سطح جهان و ایران ،بره طرور هدفمنرد و برا تمرکرز برر
زنجیره ارزش در گیاه گل محمدی اشاره میشود دیرانی و احمرد (،)4
در تحقیقی به بررسی زنجیره ارزش گل محمدی در اسرتان قصرارنابا،
لبنان پرداختند نتایج تحقیق نشران داد کره پشرتیبانی فنری ،مرالی و
نهادی برای کمک به بازیگران زنجیرره ارزش در ایرن منطقره بررای
بهبود معیشت آنها و اطمینان از پایداری کشت گل محمدی ،ضرروری
است گیری و همکاران ( ،)1در تحقیقی در مورد اقتصاد گل محمردی
و زنجیره ارزش در استان اسپارتا در کشور ترکیره اشراره داشرتند کره

استان اسپارتا ترکیه یکی از دو مرکز رشد اقتصادی مهم گل محمدی
در جهان است نتایج حاصل از مطالعه نشان میدهرد کره مهرمتررین
چال در بخ  ،تولید باکیفیت و کیفیت موازی با تقاضای بازار است
جرمن و همکاران ( ،)6در تحقیقری بره بررسری «تجرارت فراگیرر در
کشاورزی :شواهدی از تکامل زنجیرههای ارزش کشاورزی» ،پراختند
نتررایج تحقیررق نشرران داد کرره ویهگرریهررای محصرروالت خرراا و
زنجیرههای تأمین ،تأثیر زیادی بر فرصتها و محدودیتهای ورود به
زنجیررره ارزش محصرروالت کشرراورزی دارنررد کیرروجپرش ( )79در
پهوهشی اشراره دارد کره بهررهوری کشراورزی و رفراه کشراورزان در
کشورهای در حال توسعه توسط بسیاری از نقایص بازار محردود شرده
اسررت توسررعه زنجیررره ارزش ( 7)VCDبرره عنرروان یررک ابررزار
سیاستگذاری مبتنی بر بازار میتواند به طور برالقوه چنردین مرورد از
این محدودیتها را به طور همزمران برطررف کنرد و بهبرود زنجیرره
ارزش ،باعث افزای درآمد مزرعه برای خانوار میشود خردایی (،)72
در تحقیقی با عنوان بررسی بازار فرآوردههای حاصل از گل محمردی
ایران در قاره آسیا اشاره داشتند که نوسانهای شدید صادرات در طری
دوره ،بیانگر آن است که این بازارهرا قابلیرت افرزای صرادرات را در
سایه برنامهریزی و سیاستگزاری بهتر را دارا هستند سرلیمانیپرور و
همکاران ( ،)70در تحقیقی با عنروان بررسری مسرایل بازاریرابی گرل
محمدی و فراوردههای آن (گجب و اسانس) در شهرستان کاشان ،بره
بررسی مسرایل و تنگناهرای موجرود در طرول مسریر بازاریرابی گرل
محمدی ،پرداختند بر پایره نترایج بره دسرت آمرده از بررسری مسریر
بازاریابی گل محمدی و فرآوردههای آن ،بازار این محصول در هرر دو
گروه سنتی و صنعتی مورد بررسی ،ناکارا میباشد .جمرعبنردی مررور
منابع نشان میدهد که توجه به پشتیبانی فنری و نهرادی و توجره بره
کیفیت در راستای جذب بازار ،همچنین بررسی و مطالعه زنجیره ارزش
و رفع موانع برای افزای کرارایی در تولیرد ،سربب پایرداری تولیرد و
کشت و کمک به معیشت تولیدکنندگان اسرت در ایرن راسرتا هردف
تحقیق حاضر بررسری زنجیرره ارزش گیراه گرل محمردی در اسرتان
خراسان رضوی است که بتوان به کمک آن عجوه بر ارائه پیشنهادات
الزا برای افزای درآمد کشاورزان ،به ایجاد ارزش افزوده بیشرتر نیرز
کمک نمود

مواد و روشها
در این تحقیق ابتدا گیاه دارویی گل محمدی بره دالیلری کره در
مقدمه بدان اشاره گردید انتخاب شد سپس بررسی اسنادی و میردانی
در مورد میزان تولید و نحوه تولید تا محصرول نهرایی کره بره دسرت
مصرفکننده میرسد در استان خراسران رضروی صرورت پرذیرفت و
1- Value Chain Development
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ترسیم اولیه زنجیره ارزش شکل گرفرت در مرحلره بعردی برا کمرک
پرسشنامهای ،از هر کداا از عاملها (حلقههای زنجیره) اطجعات مورد
نظر جمعآوری گردید تا بتروان میرزان هزینره و ارزش افرزوده در هرر
حلقه زنجیره را برآورد کرد و همچنین به کمک موارد اشراره شرده در
پرسشنامه SWOT ،طراحی و حلقههای مفقوده را شناسایی کررده ترا
به زنجیره مطلوب دست یافت و راهکارهای الزا برای آن بیان شرود
در ادامه روش انجاا تحقیق و مفاهیم آن بیان میگردد
مفهوم زنجیره ارزش و کاربرد آن

رویکرد زنجیره ارزش از وایه فرانسوی فیجیره 7گرفته شده که در
مطالعه قرارداد مزرعه و یکپارچهسازی تولید در کشراورزی فرانسره در
دهه  7368استفاده شده است در ابتدا ایرن روش در تولیرد و تجرارت
متمرکز بوده و تنها از دهه  7308عناصر انتقال و ارزش افزوده بره آن
اضافه گردیده است ( )28برخی از ریشههای رویکرد زنجیرره ارزش را
می توان در آثار دهه  7368و  7318جسرتجو کررد کره در آن هردف،
شناسایی گزینههای توسعه برای کشورهای صرادرکننده مرواد معردنی
بود ( ،)78همچنین برخی از محققران بره وایه «تجرارت محصروالت
کشاورزی» که توسط داویس و گلبرگ )9( 2ابداع شد ،اشاره میکننرد
که شامل مجموع تماا عملیات کشاورزی از قبیرل تولیرد مرواد اولیره،
تولید محصوالت ،ذخیرهسازی ،پردازش و توزیع میباشد
برنامهریزی از تولید تا تحویل کاال به مصررف کننرده نهرایی ،در
قالب زنجیره ارزش ،میتواند به پاسخگویی به نیراز مصررفکننردگان
کمک نماید به طور کلی زنجیره ارزش به عنوان یک شبکه فیزیکری
و فعالیتهای تصمیمگیری که مرتبط با جریان کاال و اطجعرات برین
سازمانها و افراد است تعریف میشود ()2
روشهای مختلفی وجود دارند که میتوانند تحلیلی برای عملکرد
زنجیره ارزش ارائه دهند برخی از بهترین روشهای شرناخته شرده و
معروف عبارتند از :مدل اِسرکور ،9کرارت امتیرازی متروازن ،تجزیره و
تحلیل داده-پوششی ،تجزیه و تحلیل چرخه زندگی ،هزینهیابی مبتنی
بررر فعالیررت ،روش تحلیررل  )0( SWOTدر ایررن تحقیررق از مرردل
 SWOTاستفاده شده که به توضیح مختصری از آن در ادامه پرداخته
میشود
فرآیند تحلیل ماتریس  SWOTشامل سه مرحلره بره شرری زیرر
است:
الف) تعیرین و ارزیرابی عوامرل خرارجی ( )EFEو داخلری ()IFE
اثرگذار بر توسعه زنجیره ارزش (مرحله ورودی) :ب) تطبیرق و تعیرین
استراتهیها (مرحله مقایسه) ج) تشکیل ماتریس ( )IEو اولویرتهرای
1- filière
2- Davis and Goldberg
3- SCOR
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اجرایی د) ماتریس راهبردهای کمی استراتهیک ( :)QSPMاز آنجا که
ماتریس تحلیلی  SWOTاستراتهیهای گوناگونی ارائه مریدهرد امرا
تکنیکی برای اولویتها ارائه نمیدهد لذا از ماتریس  QSPMاسرتفاده
گردید این ماتریس در مرحله آخر تدوین استراتهی و بررای انتخراب و
اولویت بندی استراتهی ها بکار گرفته می شود دلیل این امرر آن اسرت
که معموال ممکن است برای موضوع مورد تحقیق ،بی از یک گزینه
استراتهی تدوین شده باشد این ماتریس گزینه های مختلف استراتهی
را بر حسب نمره جذابیت آنها اولویت بندی میکند و لذا به برنامهریزان
و جامعه هدف ،نشان می دهد که در اجرا باید ابتدا به کرداا اسرتراتهی
توجه کنند برای تکمیل این ماتریس و به دست آوردن اولویرت هرای
استراتهی ،باید مراحل زیر طی شود:
 -7عوامل اصلی داخلی و خارجی (بر حسرب مراتریس )SWOT
در سمت راست جدول نوشته می شود  -2به عوامرل وزن داده شرود
 -9گزینه های استراتهی در جای خود (باالی جدول) نوشته شوند -4
برای دادن نمره ی جذابیت برای هر عامل باید سؤال کرد که :آیا ایرن
عامل در فرآیند انتخاب استراتهی ها نقشی عمده دارد یا خیر؟ و سپس
بر مبنای رویه زیر نمره جذابیت را برای هر عامل اختصاا داد
 :7بدون جذابیت  :2تا حدی جذاب  :9دارای جذابیت معقول :4
بسیار جذابد
روش گردآوری اطالعات

جهت بررسی عملکرد زنجیره ارزش ،بازیگران این زنجیره ،شامل
تولیدکنندگان ،فرآوریکنندگان ،خردهفروشران و صرادرکنندگان مرورد
بررسی قرار گرفتهاند آمار و اطجعات مورد نیاز این تحقیق از طریرق
مصرراحبه حررروری و پرسشررنامه جمررعآوری گردیررد در هررر کررداا از
حلقهها ،تعدادی از نمونه ،انتخاب شدند بدین صورت کره حلقرههرای
«تولیدکننده ،فرآوریکننده بزرگ مقیراس و صرادرکننده» ،کره تعرداد
آنان در استان ،اندک است سرشماری انجاا شد بدین صورت کره در
حلقه تولیدکننده ،تولیدکنندگان پیشرو در  5شهرستانی کره براالی 08
درصد تولید استان را دارا هستند ،طی هماهنگیهرای انجراا شرده برا
بخ باغبانی هر شهرستان ،تعداد آنان مشخص و برا آنهرا مصراحبه
انجرراا شررد ( 25نفررر) در حلقرره فرررآوری کننررده بررزرگ مقیرراس و
صادرکننده ،طبق هماهنگی انجاا شده با کارشناسان اداره بازرگرانی و
صنایع غذایی سازمان جهاد کشاورزی ،لیسرت ایرن افرراد مشرخص و
مصاحبه با آنها انجاا شد ( 0نفر) ،ضمن انکره فررآوری کننرده برزرگ
مقیاس خود نیز صادرکننده بودند در مورد حلقههای «خرردهفرروش و
فراوریکننده کوچک مقیاس» ،نیز از فرمول کروکران و نمونرهگیرری
تصادفی استفاده شد که بر این اساس ،تعداد  46نمونره خرردهفرروش
(گیاهان دارویی) و  785کارگاه فرآوری کوچرک مقیراس ،بره عنروان
نمونرره انتخرراب و اطجعررات الزا از طریررق مصرراحبه و تکمیررل
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پرسشنامههای مربوطه به دست آمد

نتایج و بحث
تولید گل محمدی در ایرران و اسرتان خراسران رضروی ،از نظرر
مصرف آب ،مقرون به صرفه اسرت چراکره بره آب کمری نیراز دارد و
معموال بین  72تا  70روز نیاز به آبیاری دارد از هر هکتار بین  7ترا 9
تن گل میتوان برداشت کرد ،این امر در صرورتی همرراه برا رضرایت
تولیدکننده است که این تولید ،دارای بازار فروش مناسب باشد و از آن
سوی دیگر انواع کاالهای مورد نیاز مصرفکننده را پوش دهرد کره
این موضوع ،به کمک بررسی زنجیرره ارزش ،ترامین شرده و در ایرن
راستا ایجاد ارزش افزوده و اشتغال را نیز به همراه خواهد داشت پرنج
شهرستان اول در تولید گل محمدی که حدود  08درصد تولید اسرتان
خراسان رضوی را به خود تخصریص دادهانرد شرامل شهرسرتانهرای
مشهد ( 55.9درصد) ،تربت حیدریه ( 79.7درصرد) ،زاوه ( 4.1درصرد)،
کجت ( 9.6درصد) و خواف ( 9.5درصد) مریباشرند در ایرن تحقیرق،
کانالهای مختلفی که محصرول گرل محمردی طری مریکنرد ترا از

تولیدکننده به دست مصرف کننده می رسد ،شناسایی و سپس زنجیرره
ارزش به کمک آنها ترسیم گردید در هر کانال در زنجیره« ،درآمردها،
هزینهها و درآمد خالص» نیز محاسبه شد و به کمرک مصراحبههرای
انجاا شده ،حلقههای مفقوده شناسایی و سپس زنجیره مطلوب بررای
آن ترسیم گردید در انتها بره کمرک تحلیرل  SWOTاسرتراتهیهرا
استخراج شده و راهکارهای عملیاتی بیان شده است
از آنجا که به سه حالت مختلرف گرلمحمردی از تولیدکننرده بره
دست مصرفکننده مریرسرد ،سره کانرال بررای زنجیرره ارزش گرل
محمدی ترسیم شده است کانال یک شرامل  6حلقره :ترامینکننرده،
تولیدکننده ،فرآوریکننرده کوچرک مقیراس ،واسرطه ،خررده فرروش،
مصرفکننده است کانال دو شامل  6حلقه :تامینکننرده ،تولیدکننرده،
واسطه ،فرآوریکننده کوچک مقیراس ،خرردهفرروش ،مصررفکننرده
میباشد و کانال سه نیرز شرامل  5حلقره :ترامینکننرده ،تولیدکننرده،
فرآوریکننده بزرگ مقیاس ،صادرکننده (یا خردهفروش) ،مصرفکننده
(داخلی و خارجی) است

شکل  -1زنجیره ارزش گل محمدی در استان خراسان رضوی
Figure 1- Damask Rose value chain in Khorasan Razavi province
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برآورد درآمدها و هزینههای هر کدام از حلقه ها

در زنجیره گل محمدی که محصول نهایی گجب است ،در کانال
یک ،بیشترین درآمد خالص ،مربوط به حلقره فررآوریکننرده کوچرک
مقیاس و سپس خردهفروشی است در این کانرال فررآوری روی گرل
محمدی انجاا میشود و این امر سبب کسب بیشترین سرود در حلقره
فرآوری و سپس خردهفروشی میشود در کانال دو نیز فرآوریکننده و
خردهفروش بیشترین درآمد خالص را خواهند داشرت امرا تفراوت ایرن
کانال با کانال یک درآن است که به دلیل وجود یرک واسرطه بیشرتر
محصول نهایی با قیمت بیشتری به دست مصرف کننده خواهد رسید
در کانال سه که تفاوت آن با یک و دو ،آن است کره فررآوری کننرده
بزرگ مقیاس است و عجوه بر داشتن شبکه توزیع ،امکان صادرات را
نیز دارد ،به طور حتم بیشترین سود یا همان درآمرد خرالص در یرک
کیلو گل محمدی تر ،متعلق به فرآوری کننده برزرگ مقیراس خواهرد
بود که بیشترین سود را از قسمت صادرات آن به دست آورده است
زنجیره مطلوب میتوانرد برا حرذف برخری حلقرههرا و یرا ایجراد
حلقههای جدید و یا پیشنهادهای مدیریتی ایجاد گردد و مدل مناسرب
برای شبکه تولید و عرضه این محصول قرار گیرد بنرابراین در ادامره
زنجیره مطلوب برای گل محمدی ترسریم و توضریحاتی در خصروا
تغییرات آن ارائه میگردد:
بر اساس مصاحبههای انجاا شده و مشکجت بیران شرده توسرط
عامجن هر حلقه در زنجیره و کارشناسان مربوطه ،شناسایی حلقههای
مفقوده و لزوا حذف برخی حلقههرا ،تعیرین شرد و مردل مطلروب بره
صورت شکل ذیل ترسیم گردید ،تفاوت این مدل آن است که حمل و
نقل و بستهبندی و سایر نهادههای قابل جابجایی ،توسط فرآوریکننده
برره کمررک «کشرراورزی قررراردادی» پشررتیبانی مرریشررود و در اختیررار
تولیدکننده یا همان کشاورز قرار میگیرد در واقع فررآوری کننرده بره
عنوان پشتیبان محلی ،برای زنجیره ارزش گل محمدی قرار میگیررد
و ایررن عمررل باعررث خواهررد شررد تررا اسررتانداردهای الزا مررورد نظررر
فرآوریکننده ،برای تولید محصول مورد نظر ،با نهرادههرایی کره وی،
مسئول تامین آنها بوده ،مرتفع گردد از سوی دیگر در این مدل ،ایجاد
یک واحد فرآوری کننده مختص گل محمردی برا تولیرد محصروالت
آرایشی و بهداشتی تعبیه شده است مهمترین فرآوری گل محمدی در
تولید محصوالت آرایشی مانند شرامپو ،کررا ،لوسریون ،خوشربوکننده،
عطر ،پودرگلبرگهای گرل محمردی ،7اسرت کره فقرط توسرط گرل
محمدی پوش داده شود بررسی محصوالت مختلف ،نشران داد کره
محصوالت آرایشی تحصریل شرده از گرل محمردی ،هرم اکنرون برا
برندهای ترکیه و بلغارستان در کشورهای ثروتمند دنیا ،جرز گرانتررین
1https://www.amazon.com/Damask-Rose-BeautyPersonal-Care/s?k=Damask+Rose&rh=n%3A3760911

محصوالت آرایشی محسوب شده که ارگانیرک برودن گرل محمردی
تحصیلی این کشورها ،به عنوان مهمترین فاکتور در ایجاد محصوالت
گرانقیمت شده است واحدهای بزرگ مقیاس تولید گجب نیز در این
مدل ،دیده شدهاند که با هدف قرار دادن ایجاد ارزش افرزوده بایسرتی
 15درصدِ گل محمدی در تولید محصوالت آرایشی و بهداشتی (عطر،
لوسیون ،کرا و ) مصرف گردد و  25درصد در تولید گجب متمرکرز
شود از آنجا که رقیب اصلی استان در تولیرد گرل محمردی و گرجب،
شهرستان کاشان در استان اصفهان است لذا تولید گرجب نمریتوانرد
ارزش افزوده چندانی برای استان ایجاد کنرد و زمینره افرزای ارزش
صادراتی در مورد گل محمدی را فراهم آورد لذا ایجاد واحد فرآوری با
تاکید بر محصوالت آرایشی و بهداشتی زمینه ایجاد ارزش افزوده برای
استان خراسان رضوی ،خواهد بود در شکل ذیل حلقههای سبز رنگ،
حلقههای اصجحی یا همان تغییرات ایجاد شده در مدل زنجیره ارزش
قبلرری اسررت در زنجیررره ارزش مطلرروب ،بررر تخصصرری شرردن بررازار
فرآوریکنندگان گل محمدی ،تاکید شده است به عبارتی نیاز به ایجاد
فرآوریکنندگان جدید (یا همان متنوعسازی نوع فررآوری) وجرود دارد
که بازار فرآوریکنندگان بزرگ مقیاس را از هم تفکیرک کنرد و ایرن
فرآوریکنندگان مجزا به تولید بپردازند و هدف را صرادرات محصرول
خود قرار دهند
ارائه تحلیل  SWOTو ماتریس QSPM

در این قسمت پس از ارائه نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید ،در
قالب چال ها و فرصتها ،مدل تحلیل  SWOTارائه شرده و پرس از
آن اولویتبندی استراتهیها به کمرک مراتریس  QSPMبیران شرده
است
مرحله اول :ارزیابی عوامل خارجی ( )EFEو داخلی ()IFE
همانگونه که در جدول ذیل آمده اسرت در اسرتان در زمینره گرل
محمدی قوتها و ضعفها به صورت جدول ذیل هستند در مجمروع
 4قوت در برابر  1ضعف و  6فرصت در برابرر  1تهدیرد قررار گرفرت
میتوان گفت  77قوت و فرصت به عنوان مزیت و  79ضعف و تهدید
به عنوان محدودیت و تنگنای پی روی توسرعه زنجیرره ارزش گرل
محمدی در استان شناسایی شد طبق ماتریس عوامرل داخلری مولفره
 S1یعنی «وجود رقمهای مناسب نهال گل محمدی با کیفیت اسانس
باال» با امتیاز نهایی  8.586به عنوان مهمترین نقطه قروت و پرس از
آن مولفه  S2یعنی «وجود سطح زیر کشت باالی گرل محمردی» برا
امتیاز نهایی  8.586قرار دارد در میان عوامل مرورد بررسری در نقراط
ضعف مولفه  w7یعنی «عدا وجرود تعرداد فررآوری کننرده کرافی در
استان به دلیل عدا وجود بازار کافی برای فرروش» برا امتیراز نهرایی
 8.220مهمترین نقطه ضعف و پس از آن مولفه  w3یعنی «باال بودن
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هزینه تولید به دلیل برداشت با دست» برا امتیراز نهرایی  8.721قررار
دارد با توجه به اینکه در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی مجموع امتیاز
نهایی قوت  7.63بیشتر از مجموع امتیاز نهایی ضعف  8.02اسرت در
این ماتریس نقاط قوت اثرگذار بر توسعه زنجیره ارزش گرل محمردی
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بر نقاط ضعف آن غلبه دارد لذا میتوان با استفاده از نقاط قوت داخلی
ضعفهای موجرود در زمینره توسرعه زنجیرره ارزش گرل محمردی را
کاه داد

شکل  -2زنجیره ارزش مطلوب گل محمدی در استان خراسان رضوی
Figure 2- Optimal value chain of Damask Rose in Khorasan Razavi province

مطابق جدول مولفه  O5یعنی «کم آب بودن گرل محمردی» برا
امیتاز نهرایی  8.468مهمتررین فرصرت پری روی اسرتان در زمینره
توسعه زنجیره ارزش گل محمدی اسرت همچنرین مولفره  T3یعنری
«افزای هزینههای کارخانههای فررآوری بره دلیرل افرزای قیمرت
دالر» با امتیاز نهایی  8.704مهمترین تهدیرد و پرس از آن T2یعنری
«سهم پایین بازار محصوالت تولیدی صنعت گیاهان دارویی به نسبت
رقبای مصنوعی و صنعتی در سبد مصررف خرانوار» برا امتیراز نهرایی
 8.775قرار دارد با توجه به اینکه در ماتریس ارزیابی عوامرل خرارجی
مجموع امتیاز نهایی فرصت  2.24بیشتر از مجموع امیتاز نهایی تهدید
 8.54است فرصتهای اثر گذار بر توسعه زنجیره ارزش برر تهدیردها
غلبه دارد لذا میتوان با بهرهگیری از فرصتها اثر تهدیدها را کاه
داد

مرحلههه دومت تیههمیل مههاتریس داخلههی و خههار ی  )IEو
اولویتهای ا رایی

با توجه به امتیاز نهایی در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( )2.52و
در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ( )2.10استراتهی منتخب در سرلول
( )IVقرررار گرفترره و مرراتریس «راهبردهررای تهرراجمی» را مشررخص
میکند الزا به ذکر است که راهبردهای تهاجمی از قروتهرا جهرت
حداکثر بهرهبرداری از فرصتها استفاده مریکنرد مطرابق برا نتیجره
ماتریس استراتهیها و اولویتهای اجرایی ،توسعه زنجیره ارزش گرل
محمدی ،در استان دارای نقاط قوت نسبتاً زیادی است کره مریتروان
ضمن استفاده از آنها حداکثر بهرهبرداری را از فرصتهای پی رو بره
عمل آورد
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 در زنجیره ارزش گل محمدیSWOT -2 جدول
Table 2- SWOT in Damask Rose value chain

نقاط قوت
Strengths

ضریب نرمال

شرح

ضریب

نمره نهایی

Coefficient

Normal
coefficient

نمره

Description

Score

Final score

 وجود رقم های مناسب نهال گل محمدی با کیفیت:S1
اسانس باال

100

0.127

4

0.506

4

0.506

3

0.342

3

0.342

S1: Existence of suitable cultivars of Damask
Rose seedlings with high quality essential oil
 وجود سطح زیر کشت باالی گل محمدی:S2
S2: Existence of large cultivated area Damask
Rose
 وجود کارخانجات فرآوری گل محمدی در مشهد:S3
S3: Existence of Damask Rose processing
factories in Mashhad
 وجود مهارت کافی در کاشت گل محمدی:S4
S4: Sufficient skills in planting Damask Rose
 نیاز به پرداخت نقدی برای خرید نهادهها توسط:W1

تولیدکننده اما دریافت مبلغ فروش محصول در زمان آینده
)(پرداخت مدتدار خریداران

100
0.127
90
0.114
90

0.114

50

0.063

2

0.127

60

0.076

1

0.076

50

0.063

2

0.127

50

0.063

1

0.063

50

0.063

2

0.127

60

0.076

1

0.076

90

0.114

2

0.228

790

1

90

0.103

W1: to pay input cost in cash by the producer
but receiveing the product sales amount in the
future (buyers' term payment)
 از بین رفتن فرهنگ استفاده از بوتههای خاردار گل:W2

محمدی (به دلیل کیفیت بهتر عطر آن) و جایگزینی بوتههای
بدون خار به جای خاردار

نقاط ضعف
Weaknesses

W2: Destroying the culture of using prickly
shrubs (due to better fragrance quality) and
replacing thornless shrubs with prickly ones
 باال بودن هزینه تولید به دلیل برداشت با دست:W3
W3: production large costs due to manual
harvesting
 توسعه کشت گل محمدی توسط جهادکشاورزی در:W4

 سبزوار و تربت حیدریه و عدا، تایباد،شهرستانهای فریمان
وجود کافی واحدهای فرآوری
W4: Development of Damask Rose cultivation
by agricultural orgnaizatioan in Fariman,
Taybad, Sabzevar and Torbat Heydariyeh
counties and lack of sufficient processing units
 پرداخت مدتدار کارخانجات فرآوری گل محمدی:W5
W5: Term payment of Damask Rose
processing factories
 فقدان تعریف استاندارد در فرآوری مناسب صادرات:W6
W6: Lack of standard definition in export
proper processing
 عدا وجود تعداد فرآوری کننده کافی در شهرستانهای:W7

استان به جز مشهد
W7: Lack of sufficient number of processors in
the county of the province except Mashhad

نقاط فرصتها
Opportunities

 وجود تقاضای خرید نهال گل محمدی از سایر استانها:O1
O1: Existence demand to buy Damask Rose
seedlings from other provinces

2.52
4

0.414
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 امکان اجرای کشاورزی قراردادی در مراحل مختلف تولید:O2
تا مصرف

90

0.103

4

0.414

90

0.103

3

0.31

80

0.092

4

0.368

100

0.115

4

0.46

80

0.092

3

0.276

50

0.057

1

0.057

T2: market low share of medicinal plants
industry compared to artificial and industrial
competitors in the household consumption
baske
 افزای هزینههای کارخانههای فرآوری به دلیل افزای:T3

50

0.057

2

0.115

قیمت دالر

80

0.092

2

0.184

T3: processing increasing costs due to rising
dollar prices
 وجود تحریمها و کاه روابط ایران با سایر کشورها:T4
T4: Existence of sanctions and reduction of
Iran's relations with other countries
 کمبود ملزومات بسته بندی مانند کارتن و بطری (کمبود:T5

30

0.034

1

0.034

30

0.034

1

0.034

30

0.034

1

0.034

70

0.08

1

0.08

870

1

O2: Possibility of implementing contract
farming in different stages of production to
consumption
 وجود اقلیم مناسب جهت پرورش نهال گل محمدی:O3
O3: Existence of suitable climate for growing
Damask Rose seedlings
 افزای اقبال عمومی جهانی به استفاده از گل محمدی در:O4

 آرایشی و بهداشتی،صنایع غذایی
O4: Increasing global public interest in useing
Damask Rose in the food, cosmetics and health
industries
 مصرف پایین آب در محصول گل محمدی:O5
O5: water low consumption in Damask Rose
production
 کم بودن تعداد واسطهها در این زنجیره به دلیل ارسال:O6

سریع گل محمدی به محل فرآوری
O6: Low number of intermediaries in this chain
due to fast delivery of Damask Rose to the
processing site
 وجود خشکسالی در سالهای اخیر و محدودیت منابع آبی:T1
T1: Drought in recent years and water limited
resources
 سهم پایین بازار محصوالت تولیدی صنعت گیاهان دارویی:T2

به نسبت رقبای مصنوعی و صنعتی در سبد مصرف خانوار

نقاط تهدیدها
Threats

مواد خاا آنها) به دلیل تحریمهای گذشته در صنایع فرآوری گل
محمدی
T5: Lack of packaging supplies such as cartons
and bottles (lack of raw materials) due to past
sanctions in Damask Rose processing industry
 وجود تسهیجت با نرخ بهره باال:T6
T6: Existence of facilities with high interest
rates
 نیاز به فرآوری سریع گل محمدی و عدا امکان نگهداری:T7

کیفیت مواد استحصالی آن

محصول به دلیل کاه

T7: necessity for fast processing of Damask
Rose and the impossibility of storing the
product due to reduced quality of its extracted
materials

 یافتههای تحقیق:منبع
Source: Research findings
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مرحله سومت تطبیق و تعیین استراتژیها

در این مرحله با بررسی عوامل داخلی و نیز تحلیل عوامل محیطی
استراتهیهایی به منظور بهرهبرداری حداکثری از فرصرتهرا ،تقویرت
نقاط قوت ،کاه نقاط ضعف و کاه اثر تهدیدها پیشنهاد میشود
بدیهی است برای تعیین استراتهی در این مرحله نیاز به توانایی تحلیل
کافی وجود دارد
در ارائه استراتهیهای  SOهدف این است که با استفاده از نقراط
قوت داخلی در زمینه توسعه زنجیره ارزش گل محمردی در اسرتان ،از
فرصتهای خارجی حداکثر بهرهبرداری را نمود معموال برای رسریدن
به چنین موقعیتی سعی میشود در زنجیره ارزش داراییهای پایه خود
را تبدیل به شایستگی کلیدی و نتیجتا مزیت رقابتی نماینرد در ادامره
استراتهیهای تهاجمی ،پی روی توسعه زنجیره ارزش گل محمردی
در استان به شری جدول ذیل است:
بر اسراس تحلیرلهرای صرورت گرفتره در برین اسرتراتهیهرای
تهاجمی ،اولویت اول «اجرای کشاورزی قراردادی» مریباشرد کره برر
اساس ماتریس  QSPMباالترین امتیاز یعنری  0.81را کسرب نمروده
است استراتهی دوا «تجاریسازی تولید گل محمدی» با امتیاز نهایی
 1.29و استراتهی سوا «ایجاد مرکز اصرجی نرهاد گرل محمردی» برا
امتیاز  6.36است چهارمین استراتهی «توسعه فرآوری گل محمردی»
با امتیاز  5.35بوده و پنجمین و ششمین استراتهی بره ترتیرب شرامل

«تولید متنوع سازی محصوالت فرآوری شده» با امتیاز  5.08و «جذب
بازارهای صادراتی جدید» با امتیاز  5.11میباشند

نتیجهگیری و پیشنهادها
اگر بخ هایی از زنجیره ارزش که ارزش افزوده بیشرتری تولیرد
میکند ،توسط شرکتها با تمرکز باالتری ،تولید شوند به سمت توسعهِ
تولید پی خواهیم رفت با توجه به اهمیت این بحث ،یافتههای ایرن
پهوه و مدل ارائه شده بر مبنای زنجیره ارزش کمک میکند ،توزیع
ارزش افزوده را در مراحل مختلف زنجیره شناسایی کرده ،تمرکز را در
بخ های سودآور زنجیره ارزش ،افزای داد و منابع و نیروی انسانی
کارآمد را در حوزههایی با ارزش افزوده بیشتر متمرکرز نمرود گیاهران
دارویی و مانند آنها گل محمدی ،دارای این ویهگی خاا هستند کره
مصرف آنها به شکل خاا یا فرآوری ساده و ابتدایی ،دارای سهم بسیار
پایینی در هزینههای سبد مصرفی خانوار است که ایرن نروع مصررف،
ارزش افزوده بسیار پایینی را نیز به همراه دارد لذا برای کسرب ارزش
افزوده بیشتر ،این محصوالت بایستی حتما فرآوری گردنرد یرا شرکل
فرآوری آنها متناسب با نیاز مصرف کننده تغییر کنند (ماننرد «خشرک
کردن و بستهبندی غنچه گل محمدی و یا محصوالت آرایشی حاصل
از گل محمدی») که بتواند ارزش افزوده این بخ را افزای دهند

جدول  -3استراتژی های تهاجمی ( )SOدر توسعه زنجیره ارزش گل محمدی در استان خراسان رضوی
Table 3- Aggressive strategies (SO) in the development of Damask Rose value chain in Khorasan Razavi province

ترکیب عوامل مورد نظر
استراتژی

Combining the desired factors
( Oفرصت)
( Sقوت)
)O (Opportunity
)S (Strength

Strategy

SO

توسعه فرآوری گل محمدی
S1

O4

S2

O4

Damask Rose processing
expansion

SO1

Commercialization of Damask
Rose production

SO2

Diversification of processed
products

SO3

تجاریسازی تولید گل محمدی
متنوع سازی محصوالت فرآوری شده
S2 S1

S3

O3

O4

O5

S2 S1

S3

S4

O3 O2

O4

O5

S2 S1

S3

S4

O3 O2

O4

O5

جذب بازارهای صادراتی جدید
Attracting new export markets

اجرای کشاورزی قراردادی
Execution of contract farming

SO4
SO5

توسعه تحقیقات مرتبط با تولید و فرآوری
S2 S1

O1

expansion of research related to
production and processing

منبع :یافتههای تحقیق
Source: Research findings
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از سوی دیگر با توجه به پایین بودن سهم مصرفِ گیاهان دارویی
در سبد مصرفی خرانوار بره شرکل خراا یرا عرقیرات و سرهم براالی
هزینههای دارویی و بهداشتی در این سبد ،حتما بایستی گل محمردی
را به این نوع فرآوری نزدیک ساخت ،تا بتواند عجوه برر ایجراد ارزش
افزوده بیشتر ،بازار این محصوالت را گسترش داد (در بین خانوارهرای
شرهری ،سرهم مصررف داروهرای شریمیایی برابرر  7.26درصرد کرل
هزینههای یک سال خانوار است در حالیکه سرهم مصررف داروهرای
گیاهی و عرقیات برابر  8.84درصد است) اکثر تولیدات مرتبط با گرل
محمدی ،بر روی گجب متمرکز شده ،اما باید گفت کره تولیرد گرجب
نمیتواند ارزش افزوده چندانی برای استان ایجاد کند و زمینه افزای
ارزش صادراتی در مورد گل محمدی را فراهم آورد در حالیکره ایجراد
واحد فرآوری با تاکید بر محصوالت آرایشی و بهداشتی زمینره اصرلی
ایجاد ارزش افزوده برای استان خواهد بود
نتایج نشران داد کره حلقرههرای مفقروده در زنجیرره ارزش گرل
محمدی شامل موارد -7ایجراد محصروالت آرایشری و بهداشرتی -2
تولید اسانس با برند ویهه -9 :ایجاد بنگاههای فرآوریکننده در چهرار
شهرسررتان زاوه ،کررجت ،خررواف و گنابرراد  -4ایجرراد کارگرراه گررل
خشککنی و  -5استفاده از کشراورزی قرراردادی در پرنج شهرسرتان
دارای تولید عمده است با قرارگیری این حلقرههرا در محرل مناسرب،
میتوان ارزش افزوده ایجرادی را افرزای داد لرذا ارائره پیشرنهادات
بایستی با توجه به کلیت تحقیق حاضر ،مبتنی بر سره موضروع باشرد:
 -7خلق ارزش افزوده بیشتر  -2پوش حلقههای مفقوده در زنجیرره
ارزش و  -9بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان لذا میتوان به صورت
ذیل راهکارها را بیان نمود
توسعه فرآوری گل محمدی با کمک انجاا سه فعالیت ذیل تمرکز بر روی اسانس مناسب جهت تولید عطر (با هردف جرذب
بازار عطرسازی کشرورهای اروپرایی) توسرط فررآوری کننردگان
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بزرگ مقیاس در استان
شناسایی و امکانسرنجی محرلهرای مناسرب در اسرتان بررای
تاسیس فرآوری اولیه گل محمدی و کارگاههای گل خشککنری
در راستای بهبود و کمک بره وضرعیت مرالی کشراورزان (چهرار
شهرستان زاوه ،کجت ،خرواف و گنابراد) توسرط مردیریت جهراد
کشاورزی هر شهرستان
انجاا مطالعات و حمایت های الزا برای استخراج مشتقات جدید
(تولید مشتقات حاصل از گل محمردی بررای کراربرد در صرنایع
آرایشی ،بهداشتی و غرذایی ماننرد مطالعره و تولیرد محصروالت
'کانکریت'' ،ابسولوت' و ماده معطرر طبیعری 'فنیرل اتیرل الکرل'
برای کاربرد در صنایع مرتبط) توسط همکاری بخ خصوصی و
مراکز تحقیقاتی سازمان جهاد کشاورزی
 جذب بازارهای صادراتی جدید با کمک انجاا دو فعالیت ذیلبررسی نیازها و استانداردهای مورد هدف در کشورهای مختلرفِ
درخواسررت کننررده محصرروالت گررل محمرردی توسررط مراکررز
تحقیقاتی در استان
تجش برای تولید گل محمدی ارگانیک توسط تولیدکنندگان
 اجرای کشاورزی قرار دادی با کمک انجاا سه فعالیت ذیلارتباط دادن شرکتهای مرتبط با محصروالت گرل محمردی برا
کشاورزان تولیدکننده توسط سازمان جهاد کشاورزی
دراختیار قراردادن نهاده های کشاورزی توسط شررکت پشرتیبان
به کشاورزان و خرید محصوالت آنها توسط بخ خصوصی و با
نظارت سازمان جهاد کشاورزی
برگزاری برنامه های آموزشی بره کشراورزان در راسرتای اجررای
کشاورزی قراردادی توسط سازمان جهاد کشاورزی
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Introduction: In addition to serving medical and cultural functions, medicinal plants have economic
importance as well. Global and national markets for medicinal plants are growing and significant economic gains
are achieved through the sale of herbal medicinal products. Examining the value chain of medicinal plants will
help to improve and connect the production and supply network of these products. In this study Damask Rose
has been selected in Khorasan Razavi province with the aim of analyzing the value chain of this medicinal plant.
Its issues can be investigated in each part of the production network to the supply of this plant and obstacles can
be removed or new loops could be created in value chain.
Materials and Methods: Planning from production to delivery of goods to the final consumer in the form
value chain can help to meet the needs of consumers. Value chain is generally defined as a physical network and
decision-making activities that are related to the flow of goods and information between organizations and
individuals. There are several methods that can provide analysis of value chain performance. Some of the best
known methods are: Score model, balanced scorecard, Data-coverage analysis, Life cycle analysis, Activitybased costing, SWOT analysis method. The SWOT model is used in this research. Statistics and information
required for this research were obtained through face-to-face interviews and questionnaires. In each of the loops,
a number of samples were selected. For example leading producers were selected in the loop of producers that
have more than 80% of the province's production and are interviewed in 5 counties.
Results and Discussion: Damask Rose production is cost-effective in terms of water consumption in Iran
and Khorasan Razavi province because it requires little water and usually requires irrigation between 12 and 18
days. Between 1 and 3 tons of Damask Rose can be harvested from each hectare. The major five counties in the
production of Damask Rose which have allocated about 80% of the production of Khorasan Razavi province,
including the Mashhad (55.3%), Torbat Heydariyeh (13.1%), Zaveh (4.7%), Kalat (3.6%) and Khaf (3.5%).
Three channels are drawn for the Damask Rose value chain. Channel one consists of 6 loops: supplier,
manufacturer, small-scale processor, intermediary, retailer, consumer. Channel two includes 6 loops: supplier,
manufacturer, intermediary, small-scale processor, retailer, consumer, and channel three includes 5 loops:
supplier, manufacturer, large-scale processor, exporter (or retailer), Consumer (internal and external). In the
desired chain a suitable model for Damask Rose is presented. The difference of this model is transportation and
packaging and other removable inputs which are supported by the processor with the help of "contract farming"
and are provided to the producer or the farmer. In fact, the processor acts as a local backer for the Damask Rose
value chain and this action will cause the necessary standards required by the processor to produce the desired
product which will be raised with the inputs that he was responsible for providing them. There is an emphasis on
the specialization of market of Damask Rose processors in the favorable value chain. In other words, there is a
need to create new processors (or diversification of the type of processing) to differentiate the market of largescale processors. These separate processors are for to achieve export target market. Strategies were selected
based on SWOT analysis.
Conclusion: we would move towards better production if the parts of the value chain that generate the most
added value are produced by greater and bigger companies. the important point of this discussion is the findings
of this study and the proposed model based on value chain would help to identify the distribution of value added
at different stages of the chain, as well increase the focus on profitable parts of the value chain, and also
concentrate resources and efficient manpower in more value-added areas. Missing links in the Damask Rose
1- Assistant Professor, Khorasan-e-Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center,
Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Mashhad, Iran
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value chain include: 1) Creating cosmetics, 2) Production of essential oils with special brand, 3) Establishment
of processing enterprises in four counties of Zaveh, Kalat, Khaf and Gonabad, 4) Establishing a flower-drying
workshop, and 5) Using conventional agriculture. By placing these loops in the right place, the creative added
value can be increased. Six strategies to cover the above missing loops include :1) Development of Damask Rose
processing, 2) Commercialization of Damask Rose production, 3) Diversification of processed products, 4)
Attraction of new export markets, 5) Development of research related to production , and 6) Execution "Contract
farming".
Keywords: Damask rose, Khorasan Razavi province, QSPM Matrix, SWOT Matrix, Value chain
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